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Bibliotekjakt i Finnmark

Farvel 



Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i
biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet for
plassering  i vegg. Den kan brukes både for lesing av
strekkoder og for RFID (radiobrikker), samt som
hybrid, dvs. for en blanding av RFID og strekkoder.
Mjølner monteres enkelt i et hull i veggen, og blir
et rimelig alternativ til store sorteringsanlegg.
Vi tilbyr også Sif bokvogn, med fjærbelastet bunn,

som kan plasseres slik at materialet faller ned i den i
enden av transportbåndet.

Vi har nå en hel rekke selvbetjeningsenheter og
sikringsutstyr, med blant annet Odin, Thor, Sif, Ask,
Alma, Knut og Mjølner.  Kontakt oss gjerne, eller se
våre nettsider for mer informasjon!
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odd.letnes@bokogbibliotek.no

Jeg har hørt en historie om da ”De nye gitarkameratene” 
skulle på Nord-Norge-turne for noen år siden. Den ene av 
dem skal ha sagt: ”Vi holder oss til Nordland og Troms – 

Finnmark er for de spesielt interesserte…”
 Som redaktør i Bok og Bibliotek tenker jeg motsatt: Det 
er viktig å reise i dette langstrakte landet vårt. Det er viktig 
å reise langt. Jo lengre bort fra Oslo man kommer, jo tyde-
ligere blir det at bibliotek-Norge er noe langt mer enn de 
ressurssterke bibliotekene vi finner rundt de store byene.
 I Honningsvåg sliter de med to gamle publikumsPCer 
som kulle ha vært byttet for lengst, men det krever et så 
stort jafs av budsjettet at biblioteksjefen kvier seg i det leng-
ste. I Kjøllefjord har Lebesby kommune gitt bibliotek-
sjefstillingen til en ufaglært og venter så lenge det er mulig 
med å utlyse den. Kanskje i påvente av at saken legges død? 
I Gamvik kommune har biblioteket et mediebudsjett på 
20 000 kroner som skal dekke alt fra aviser og blader til 
bøker, filmer og musikk. Før jeg dro nordover snakket jeg 
med biblioteksjefen i Mehamn bibliotek (Gamvik kommu-
ne) og lurte på om hun hadde noen spennende prosjekter å 
fortelle om. ”Her handler det om å overleve,” var det nøk-
terne svaret jeg fikk.
 Jeg mener ikke å svartmale. Jeg ønsker ikke å gå i ”Finn-
mark er for de spesielt interesserte”-fella. Tvert i mot  ønsker 
jeg å gi honnør til de jeg snakket med i september: Stig Ka-
ino (Honningsvåg), Merete Bratteteig (Mehamn) og Sissel 
Jakola og Stine Qvigstad Jenvin og de andre i Vadsø. Men 
det er heller ikke til å nekte for at det er langt fra Finnmark 
til Drammensbiblioteket, Deichmanske eller Bergen Offent-
lige. Så langt at vi med jevne mellomrom trenger å fortelle 
hverandre det for ikke å tro at alt er like enkelt som sørpå.
 Sett i fugleperspektiv tenker jeg at når Nasjonalbibliote-
ket nå skal bygge den norske biblioteksektoren på nytt, er det 
viktig at ledelsen på Solli plass i Oslo ser helt ut til det ytterste 
nes. Det er isolert sett en umulig oppgave når man sitter i 

hovedstaden. Dette har også Nasjonalbiblioteket skjønt, og 
tatt et viktig skritt: Det har dannet et nettverk med fylkesbi-
bliotekene og på den måten sikret seg lytteposter og binde-
ledd ut til folkebibliotekene. Jeg er enig med fylkesbibliotek-
sjef Sissel Jakola i Finnmark (hun gikk av med pensjon 30. 
september) i at dette er et smart grep. La oss håpe Nasjonal-
biblioteket får muligheten til å følge opp denne nettverksbyg-
gingen med noen blanke kroner, slik at fylkesbibliotekene 
kan bruke dem der de ser at behovene er størst, enten det 
gjelder to nye PCer eller fagutdannet biblioteksjef. Staten må 
sterkere inn, kommunene alene kan vi ikke stole på.

Dra til Kirkenes

Finnmark Internasjonale Litteraturfestival går av stabelen 
for andre gang på nyåret. Denne gangen skjer det i Kirke-
nes, og et spennende og variert program er i ferd med å 
falle på plass. Mange gratulasjoner til Finnmark fylkesbi-
bliotek for at de gjentar suksessen fra Alta i 2010. Fint at de 
ikke låser den til Alta i sør – det er 57 mil med bil fra Kir-
kenes til Alta – men lar den vandre og dermed etablerer en 
litteraturfest for hele fylket.

Les Finnmarkreportasjen 
på s. 10-17.
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Panorma innland

«Biblioteksbarn» blir godt utdannede voksne

Venter fortsatt på sjefen

Det en klar sammenheng mellom bibliotekbe-
søk i barndommen og god utdannelse, 

konkluderer Dansk Biblioteksforening i en ny 
undersøkelse.
 80 prosent av deltakerne i undersøkelsen hadde 
brukt biblioteket som barn og unge. Men bruken 
var vesentlig større blant personer som senere tok 
videregående utdannelse, skriver Berlingske.

 Formannen for den danske bibliotekforeningen, 
Vagn Ytte Larsen, sier at dersom Danmark skal nå 
målet om at 95 prosent av ungdommen skal ha 
utdannelse, må det satses massivt på bibliotekene. 
Foreningens direktør, Michel Steen-Hansen, sier at 
han er enig og at bibliotekene fortsatt må spille en 
viktig rolle.

Krim og sopp på Kragerø 
bibliotek 

Kragerø bibliotek satser på aktiviteter både 
for store og små i høstsesongen. Blant annet 

blir det satt i gang en lesesirkel med tre møter i 
løpet av tre måneder, og småbarna vil få tre 
månedsvise utstillinger av bildebøker, med høytles-
ning og store illustrasjoner på veggene.
 Biblioteket vil ifølge Kragerø Blad Vestmar også 
satse på ny krim og på spiselige sopper, med smaks-
prøver. Det blir også et foredrag om kirken og 
arbeiderbevegelsen, samt en kveld om bokhøsten 
og et besøk av bokseriedronningen Frid Ingulstad.

De ansatte ved Drammensbiblio-
teket ventet ved utgangen av 

september fortsatt på å få en ny sjef. 
Biblioteket har vært uten leder siden 
november måned i fjor og kommunen 
kunne heller ikke denne gangen love 
noe, skriver Drammens Tidende.
 Drammensbiblioteket består av 
Drammen bibliotek, Buskerud fylkes-
bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i 
Buskerud, og har hatt ry på seg for å 
være nyskapende. Årsaken til at det 
trekker ut med en sjefavgjørelse er at 
kommunen vil avvente en rapport fra Agderforskning, som gransker organiseringen av Drammensbiblio-
teket. Rapporten var ifølge avisen ventet i løpet av oktober måned.

Rogaland med landets 
 største lesesirkel

For fjerde år på rad har bibliotekene i Roga-
land arrangert «landets største lesesirkel». 

Startskuddet gikk på Sølvberget i Stavanger, og i år 
var det Lene Asks tegneserieroman «Hitler, Jesus 
og farfar» som ble delt ut.
 Tidligere har rogalendingene lest romaner av 
Arild Rein, Alexander Kielland og Einar O. Risa. 
40.000 eksemplarer av Lene Asks bok ble delt ut 
på bibliotek, skoler og andre møteplasser, og skal 
ifølge Stavanger Aftenblad følges opp med arrange-
menter over hele fylket.
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Panorma innland

Belønning til lesehester i 
Kragerø 

Minst 860 bøker ble lest under sommerens 
«Lesehestkonkurranse» for barn ved Kragerø 

bibliotek, og 172 lesekort innlevert. De aller fleste 
deltakerne var fra Kragerø, men også sommergjes-
ter deltok, skriver Kragerø Blad Vestmar.
 Konkurransen gikk ut på at barna skulle lese 
minst fem bøker som de hadde lånt på biblioteket. 
Som vinner ble trukket ut den åtte år Eivind Schage 
fra Kragerø, og også flere andre ivrige unge lesere 
fikk premier.

Strikkefest på biblioteket
Strikking er in for tiden, og i Tromsø ble 
det i september arrangert stor strikke-

festival i forbindelse med den landsomfattende 
husfliddagen. Husflidlagene i Tromsø, Kvaløy-
sletta og Ramfjord sto for arrangementet, i 
samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkivet, 
og det kom deltakere helt fra Harstad og 
Nord-Troms.
 Store og små deltakere kunne her både få 
demonstrasjon av strikketeknikker, lære 
regnbuefarging og delta i konkurranser. Også de 
minst fikk prøve seg ved strikkepinnene, melder 
Nordlys.

Fredsfestival i Fredrikstad
Fredrikstad bibliotek var blant de lokalene 
som skulle tas i bruk da det i oktober ble lyst 

til freds- og kulturfestival i byen. Arrangementet 
har vært planlagt i halvannet år, og til bokbadet på 
bibliotek var Karsten Alnæs ventet. De tre barne- 
og ungdomsteatrene i byen skulle dessuten slå seg 
sammen og ifølge Fredriksstad Blad lage en egen 
forestilling.
 Festivalen utlyste også to debatter, en om 
ytringsfrihet og fred, og en om lokalt fredsarbeid.

Orvilsk i Levanger
Artistene Ingvild Koksvik Amundsen og Lars 
Jakob Rudjord, som i fjor turnerte med 

musikk til lyrikeren Ernst Orvils tekster og som har 
gitt ut platen «Orvilsk!», la i september ut på en ny 
turné, denne gangen på bibliotekene i Nord-Trøn-
delag. Først ute var Levanger, melder Levanger-
avisa.
 Rudjord sier i et intervju at bibliotekrommets ro 
og stillhet passer godt til duoens konserter. Turneen 
er en del av prosjektet Litteraturhus Nord-Trønde-
lag.
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Vi har brukt mye tid på 
skolene her på Kolvereid. 
Vi ønsket også å ha tilbud 

til grendeskolene, for alle bør ha 
et så likt tilbud som mulig. På et 
ledermøte oppfordret jeg grende-
skolene til å komme innom med 
klassene når de var i kommune-
senteret Kolvereid, forteller bibli-
oteksjef Gerd-Torild Aune.
 Nærøysundet skole, som lig-

ger 16 kilometer fra biblioteket, 
tok oppfordringen. De siste tre 
årene har de tatt elevene med til 
biblioteket samtidig som de er i 
svømmehallen på Kolvereid for 
svømmeundervisning.

Les hele reportasjen fra Nærøy på 
http://www.bokogbibliotek.no/

Stengt, men likevel åpent 

Ekstraservice gir ekstra fornøyde brukere. Nærøy folkebibliotek i Kolvereid 

i Nord-Trøndelag, åpner dørene når grendeskolene er i byen. Selv om det er 

utenom ordinær åpningstid.

Biblioteksjef i Nærøy, Gerd-Torild 

Aune, ønsker godt samarbeid med 

skolene, selv om det gir merarbeid.

Det myldrer med elever 

mellom reolene når skolene er 

på besøk. Kontaktlærer Linda 

Rosø (t.h.) setter pris på at 

biblioteksjef Gerd-Torild Aune 

åpner dørene for dem.
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En brann ville vært en katastrofe, ikke bare 
i kroner og øre, men fordi så mange uer-
stattelige bøker ville gått tapt, sier Jan 

Sveinsvoll, biblioteksjef i Sandnes.
 Hvis nye bestselgere går opp i flammer kan 
de lett erstattes. Mange eldre bøker derimot er 
ikke lenger å få kjøpt. Når det gjelder lokallittera-
tur er det ofte bare biblioteket som har dem til-
gjengelig.
 Men som det ofte blir sagt: bibliotek er mer 
enn bøker. Også menneskeliv vil være i fare.

Les hele reportasjen om brannsikring på 
http://www.bokogbibliotek.no/  
- søkeord: brann-sikring

Brannsikring av bibliotek
Da biblioteket i Alexandria brant i 47 f.Kr, ble uvurderlige kulturskatter 

borte for godt. Også i dag vil en bibliotekbrann få store konsekvenser, i 

hvert fall for lokalsamfunnet.

Når sprinkleranlegget spruter vann, må man stenge 

vanntilførselen manuelt etter at flammene er slukket, 

sier Frode Dahle, branninspektør ved Brannvesenet i 

Sør-Rogaland.

Biblioteksjef 

Jan Sveinsvoll, 

er fornøyd med 

brannsikringen 

ved Sandnes 

bibliotek.
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(Tromsø, 11. september 2011). 

Det er bibliotek om bord i alle 
hurtigruteskipene, står det på 
Hurtigrutas nettsider. Siden 
”Kong Harald” er en av de store 
cruiseliknende båtene, må biblio-
teket være imponerende. Jeg set-
ter fra meg bagen på gulvet i lu-
garen og griper informa sjons- 
brosjyren. Ohoi, biblioteket heter 
intet mindre enn Snorre Sturla-
son, og ligger på 4. dekk, der ka-
feen, restauranten og baren lig-
ger. Det lover bra. Jeg ser fram til 
en behagelig og oppkvikkende 
time i biblioteket før vi går fra 

”Hurtigruten” (etabl. 1893) 
betegner skipsruten som 
forbinder Bergen og Kirkenes og 
skipene som trafikkerer 
strekningen med gods, post og 
passasjerer. Turen fra Bergen til 
Kirkenes tar i overkant av fem 
døgn. En stor andel av passa-
sjerene, særlig i sommerhalvå-
ret, er utenlandske turister.

Finnmark

Finnmark (nordsamisk: Finn-
márku) er Norges nordligste 
fylke og største i areal, men 
samtidig det minste i folketall 
(73 571). Det grenser 
til Troms i vest, til Lapp-
land i Finland i sør og til Mur-
mansk oblast i Russland i øst. 
Navnet kommer av Finnm rk, 
første ledd fra finner, ’samer’, 
andre leddmark, antakelig i 
betydningen ’bebygd grenseom-
råde’. Vadsø er administrasjons-
senter i Finnmark.

TEKST OG FOTO: ODD LETNES, REDAKTØR

På bibliotekjakt i  

 Finnmark 
Bank, bank, Finnmark. Her kommer Bok og Bibliotek.  
Finnes det noen bibliotek her?

På bibliotekjakt i  

 Finnmark 
Bank, bank, Finnmark. Her kommer Bok og Bibliotek.  
Finnes det noen bibliotek her?
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Tromsø med kurs nordover. En 
time med en god kaffe og en god 
bok. Kan man ønske seg noe mer 
som starten på Bok og Biblioteks 
facts finding mission i havgapet?
 Med den gode kaffen i hånda 
går jeg målbevisst og spent av for-
ventninger mot Snorre Sturlason. 
Kanskje det er fullt der, kanskje 
noen av tyskerne nærmest har bo-
satt seg der og benket seg rundt 
langbordene med sine Lederhosen 
og bayerske hatter og gumler mit-
gebracht Bratwurst og leser Ibsen, 
Peter Dass og Hamsun? Bare for-
styrret en gang iblant av skipets 
bibliotekar som stadig tilbyr fer-
ske aviser og skinnende nettbrett.

Men det finnes ingen biblio-

tekar og det finnes ikke noe vi 
kan kalle et bibliotek. Hvis vi 
ikke da kaller to skap med bøker 
for et bibliotek. Ok, jeg hadde i 
alle fall styrkende kaffe i hånda 
og tar en sup før jeg setter koppen 
fra meg på et av bordene som 
også fungerer som sjakkbrett, og 
går bort til bokskapene.
 De ca 100 bøkene er ordnet 
etter språk i denne rekkefølgen: 
norsk, engelsk, dansk, svensk, 
tysk, nederlandsk, fransk, itali-
ensk, spansk og portugisisk. I en 
hylle uten merking ligger det seks 
kinesiske og russiske bøker. Det 
er krim som dominerer. Agatha 
Christie og Danielle Steel går 
igjen på flere språk. Jeg kjenner 
også igjen bøker av Jan Guilluo 
og Håkan Nesser. Som en frem-
med fugl mellom Molde bys his-
torie, Unni Lindell og Pamela 
Bauer – hvem nå det måtte være 
– ser jeg ”Gjestene” av Merete 
Lindstrøm.
 Hvis dette hadde vært en an-
meldelse av biblioteket på hurtig-
ruteskipet ”Kong Harald”, ville 
jeg ha gitt terningkast 2. Det at 
det faktisk finnes en boksamling 
her, gjør at jeg styrer unna 1.

Mens jeg sitter her ved 

sjakkbordet i det det lille ”bi-
blioteket” med det store navnet, 
er flere passasjerer bortom bok-
skapene. De gresser på de få hyl-
lene som finnes, som sultne gei-

ter i en karrig fjellskrent, trekker 
ut bøker, kommenterer dem, set-
ter dem inn igjen. En av dem som 
har funnet veien til biblioteket, 
er en asiatisk mann. Han går 
bort til bokskapet. Studerer tit-
lene nøye, på alle språk. Så åpner 
han den ene skapdøra og tar ut 
en bok om Finnmark. Utenpå er 
det bilde av samer og reinsdyr. 
Han blar seg gjennom, side for 
side. Han kan sannsynligvis ikke 
norsk, men sluker bildene. Den 
boka burde vært på engelsk, tysk 
eller fransk, tenker jeg, så hadde 
sjansen for at han også kunne ha 
lest litt i den, økt med 1000 pro-
sent. Det hadde enhver bibliote-
kar skjønt. Så lyder det tre støt i 
fløyta og båten glir fra land, ret-
ning Nordkapp og Honningsvåg.

Honningsvåg

Honningsvåg

En by på Magerøya i Nordkapp 
kommune. H. har 2415 innbyg-
gere og et areal på 1,21 km2. 
Nordkapp kommune har 3199 
innbyggere. Biblioteket er 
kombinasjonsbibliotek og ligger 
på Honningsvåg skole. Biblio-
teksjef i 100 prosent stilling.
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(Honningsvåg, 12. septem-

ber 2011) Å videreføre det gode 
og så legge til noe enda bedre. Det 
er enhver fersk biblioteksjefs 
drøm. Stig Kaino i Honningsvåg, 
27 år og nylig bibliotekarutdan-
net i Tromsø,  er ikke noe unntak.
 Han overtok et bibliotek som 
hadde vært ledet av en lærer. Etter 
det jeg har bragt i erfaring, hadde 
ikke kommunene noen planer om 
å ansette en bibliotekutdannet 
sjef, men så dukket Kaino opp i 
bunken av søkere. Dermed la 
kommunen om strategien.
 Det første spørsmålet mitt er 
obligatorisk:
 – Hvordan er det å overta et 
bibliotek som har vært ledet av en 
ikke-utdannet biblioteksjef?
 Jeg ventet kanskje et brutalt 
«helt på trynet»-svar, men det 
kom noe annet, noe mildere og 
mer inkluderende.
 – Den forrige biblioteksjefen 
hadde satt i gang mange spen-
nende aktiviteter. Blant annet 
hadde hun faste lesestunder for 

barn en gang i uka. Hun hadde 
også et seniorsurf gående som 
hun fikk ros for. Jeg tenker at jeg 
vil bygge videre på de gode tilta-
kene som allerede er satt i gang, 
og så får vi se etter hvert om jeg 
kan legge til noen andre og spen-
nende aktiviteter. Men jeg har 
bare jobbet her en måned og tren-
ger fortsatt tid for å få oversikten.

Det er mange brikker som skal 
på plass for en fersk biblioteksjef. 
Biblioteket har ikke det han vil 
kalle dårlig økonomi. Det har 
vært økning i kommunens bevilg-
ninger de siste årene. Men han 
skulle gjerne ha byttet ut bibliote-
kets to brukerPCer.
 – De to vi har i dag er altfor 
gamle, men det er ikke bare å kjø-
pe to nye. Det ville gjøre et stort 
innhugg i budsjettet. Kanskje jeg 
burde se om det finnes en mulig-
het til ekstern finansiering i lokal-
miljøet?
 Nordkapp bibliotek er et 
kombinasjonsbibliotek og ligger 

på Honnings-
våg skole, og er 
det som trygt 
kan kalles et 
tradisjonelt bi-
bliotek. Sam-
lingen består av 
bøker, lydbø-
ker, filmer og 
musikk. Det 
finnes også et 
utvalg av aviser 
og tidsskrifter. 
En egen reol er 
satt av til serier, 
som står i sterk 
kontrast til de 
bøkene biblio-
teket får gjen-
nom Kulturrå-
dets 
innkjøpsord-
ning.
 – Har 
du noen pro-
blemer med å 

ha disse seriene i biblioteket?
 – Nei, men jeg kjøper ikke inn 
særlig mye av dem. Vi får en del 
slike bøker fra brukerne. Denne 
delen av biblioteket fungerer på 
en måte som en byttesentral, et 
sted for book crossing. Eller kan-
skje som et bittelite bibliotek i bi-
blioteket, sier Stig Kaino og leg-
ger til etter en kort tenkepause:
 – Den viktigste grunnen til at 
jeg ønsket å utdanne meg til bi-
bliotekar, er ideen om at alle har 
rett til gratis informasjon, bøker 
og de kulturelle opplevelsene som 
tilbys av et bibliotek. Det er en 
god tanke, jeg er glad for at poli-
tikerne i Honningsvåg kommune 
også ser det slik.
 – Når man besøker enkelte 
større biblioteker, skulle man tro 
at det meste handlet om dataspill 
og TVspill for tiden? Gjelder det 
her også?
 Man skulle kanskje tro at Stig 
Kaino som selv er oppvokst med 
dataspill og TVspill, skulle rope 
ut et ”ja, helt klart!”. Men han 
har et balansert forhold til det.
 – Det har hittil ikke vært prio-
ritert. Grunnene er nok flere. Det 
handler om økonomi, men også 
om at vi har et forholdsvis lite og 
åpent bibliotek og at TVspill lett 
ville ha skapt en del forstyrrelser. 
Jeg tenkte vi skulle ha noen akti-
viteter her på den nasjonale spill-
natten. Hvis det blir vellykket og 
hvis det er interesse blant bruker-
ne, kunne vi forsøke med en spill-
dag i uka eller liknende.
 – Noe av det første jeg skal 
gjøre, er å gjenoppta lesestundene 
for barn. Men jeg kunne gjerne 
tenke meg å få ungdom til å lese 
for barn. Jeg tror det er viktig for 
barn å se at også ungdom leser, og 
ikke bare vi voksne.
 Jeg takker Stig Kaino for pra-
ten og går ut i regnet ned mot det 
nesten bokløse hurtigruteskipet 
”Kong Harald”, som snart skal 
vende snuten østover mot Me-
hamn.

Rekruttering. 

Noe av det 

første jeg skal 

gjøre, er å 

gjenoppta 

lesestundene for 

barn, sier Stig 

Kaino.
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(Mehamn, 13. September 

2011) I 1999 da hun begynte som 
biblioteksjef, hadde hun et medie-
budsjett på 100 000 kroner. I en 
liten kommune som Gamvik var 
det et romslig budsjett, da er det 
spennende å tenke samlingsutvik-
ling. Det var også to mindre filialer 
i kommunen, som i dag ligger mer 
eller mindre brakk. Så kom kutte-
ne. Flere år på rad. For 2010 kom 
det et benkeforslag om 10 000 kro-
ner. Det kunne ikke biblioteksjef 
Merete Bratteteig godta – og pro-
testerte. Dermed endte hun med 15 
000. I 2011 fikk hun en liten øk-
ning til 20 000 på budsjettet.
 20 000 er ikke akkurat altfor 
mye å skryte av, det heller. Selv 
med alt som er av godvilje gir det 
ikke stort handlingsrom, særlig 
ikke når det skal dekke alt fra bø-
ker og aviser til film og musikk.
 Før jeg dro nordover, sendte 
jeg Merete en epost og lurte på 

om hun kanskje hadde noen 
spreke prosjekter å fortelle om. 
Men når jeg nå sitter foran hen-
ne, skjønner jeg hva hun mente 
da hun svarte at her handler det 
mest om å overleve. Det hører 
med til bildet at Gamvik er en av 
de såkalte ROBEK-kommunene. 
Når en kommune er registrert i 
ROBEK (Register om betinget 
godkjenning og kontroll) skal 
Fylkesmannen utføre lovlighets-
kontroll av budsjettene, dvs. en 
grundig gjennomgang der realis-
men i budsjettene skal vurderes.
 – En reduksjon fra 100 000 
til 20 000 kroner på 10 år er 
temmelig nedslående. Hva tror 
du det kommer av?
 – Gamvik kommune har slitt 
med dårlig økonomi i lang tid. 
Når det er sagt, så tror jeg ikke vi 
er alene. Mange kommuner sliter 
med økonomien. Bibliotekloven 

er ikke sterk nok til å gi oss støt-
te. I den står det at alle kommu-
ner skal ha bibliotekfaglig utdan-
net sjef. Men det står ikke noe 
om stillingens prosent. Selv er jeg 
biblioteksjef i 50 prosent og har 
flere engasjementer hos skolen 
som gjør at det blir 100 prosent 
til sammen. Det står heller ikke 
noe om hva biblioteket skal inne-
holde. Noen tror vi kan klare oss 
med bøkene fra innkjøpsordnin-
gene. De er jo gratis.

Meretes bibliotek ligger for 

tiden i pappesker. 700 til 
sammen. Tidligere holdt biblio-
teket til i et lite hus i Værveien, 
som en gang har vært klesbutikk. 
Nå vil kommunen selge huset for 
å få inn noen kroner. Biblioteket 
har fått nye lokaler på Mehamn 
skole, hvor det nå snekres og 
pusses for å fjerne gammel asbest 

Flyttefot. Her handler det mest om å overleve, sier Merete Bratteteig.

Mehamn

Mehamn

Tettsted og kommuneadminis-
trasjon i Gamvik kommune. 
Mehamn har 690 innbyggere og 
et areal på 0,69 km2. Bibliote-
ket i Mehamn flytter ca. 
1.1.2012 inn i nye, ombygde 
lokaler i Mehamn skole. 
Biblioteksjef i 50 prosent 
stilling.
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og gjøre rommet i stand til et eg-
net biblioteklokale. Nå bor bi-
blioteket i midlertidige lokaler 
på skolen, med ca. 1/3 av samlin-
gen i bruk fram til åpningen. Pla-
nen er at biblioteket skal være på 
plass i de nye lokalene rundt 1. 
januar 2012.
 Alle som har vært med på å 
flytte et bibliotek, vet at det er et 
par store hakk verre en å bytte 
kontor. Det er ganske enkelt 
enormt slitsomt, men det gir 
også sjefen noen blanke ark.
 – Vi får nå en fin mulighet til 
å gå gjennom samlingen. For vi 
samler jo på altfor mye. Det skal 
bli fint å få kassert det som har 
mistet sin bruksverdi.
 Med så trang økonomi kom-
mer bøkene fra innkjøpsordnin-
gene godt med, mener Merete, 
selv om mange av dem kan være 
vanskelig å formidle.
 – Samtidig er jeg iblant redd 
for at enkelte kommunepolitike-
re begynner å tro at vi bare kan 
klare oss med kulturfondsbøke-
ne. De er jo gratis og gjør det 
mulig å kutte enda mer i budsjet-
tet. Men da har biblioteket mis-
tet sin funksjon. Det er viktig å ta 
biblioteklovens ord om variert 
innhold på alvor, sier Merete 
Bratteteig og ønsker velkommen 
tilbake når biblioteket er rigget 
opp i de nye lokalene.

Etter å ha besøkt biblioteket 

i Mehamn går jeg til bussholde-
plassen for å ta bussen til Kjølle-
fjord i nabokommunen Lebesby. 
Her har jeg ikke fått noen avtale 

til tross for at jeg har sendt epost 
både til den personen i kommu-
nen som jobber med kultur og 
oppvekst – og til biblioteket. Så 
her må jeg improvisere. For ek-
sempel ta en tur på biblioteket, 
lodde stemningen og så presen-
tere meg og spørre om de har tid 
til en prat.
 Men jeg er tydeligvis forfulgt 
av uflaks når det gjelder Kjølle-
fjord. Ikke fikk jeg på plass noen 
avtale, og på toppen av alt er bus-
sen så forsinka at jeg ikke rekker 
fram før det stenger kl 14. Mens 
jeg sitter og venter på østgående 
hurtigrute til Vadsø, som er den 
gamle ”Lofoten” fra 1964, opp-
summerer jeg hva jeg har fått vite 
om Kjøllefjord via andre kontak-
ter: De hadde inntil nylig en fag-
utdannet biblioteksjef. Da hun sa 
opp tidligere i vår, ble stillingen 
besatt av en ufaglært assistent. 
Nå venter kommunens politikere 
– i en klassisk treneringsprosess – 
i det lengste med å lyse ut stillin-
gen.

(14. september, Vadsø) Det er 
ikke bare i Mehamn det pakkes. 
Også fylkesbiblioteksjefen i Finn-
mark, Sissel Jakola, holder på å 
endevende alt hun har av papir og 
publikasjoner på kontoret. Etter 
lang og tro bibliotektjeneste på 
37 år går hun 1. oktober over i 
pensjonistenes rekker. Da gir hun 
roret videre til Anne Britt Svane, 

som vi kjenner fra stillingen som 
biblioteksjef i Lakselv.
 – Hva ser du som den største 
forskjellen på den jobben du star-
tet i og den du nå er i ferd med å 
forlate?
 – Før hadde en lederjobb i bi-
blioteksektoren et større biblio-
tekfaglig innhold. Det stilles i dag 
større krav til ferdigheter innen-
for ledelse, administrasjon, øko-
nomi, markedsføring og så vide-
re. En god leder kan ikke stenge 
seg inne og bare tenke kunn-

Bomtur. Ikke fikk jeg noen avtale i Kjøllefjord og biblioteket var stengt.

Kjøllefjord

Tettsted og kommuneadminis-
trasjon i Lebesby kommune. 
Kjøllefjord har 928 innbyggere 
og et areal på 0,53 km2. 
Biblioteket har ingen fagutdan-
net sjef.

.

Vadsø

Vadsø kommune ligger øst i 
Finnmark. Vadsø har 6113 
innbyggere og et totalt areal 
(land+vann) på 1258 km2. Har 
fylkesbibliotek (hovedkontoret 
til Finnmark fylkesbibliotek, den 
andre avdelingen ligger i 
Hammerfest) og folkebibliotek 
med fagutdannet biblioteksjef i 
100 prosent og ansatte innen 
flere stillingskategorier.

.
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skapsorganisering, for å si det litt 
spist. Det er viktig å være utad-
vendt og synlig i forhold til politi-
kere, media og mulige samar-
beidspartnere, sier Jakola.
 – Noe jeg synes var veldig bra 
i de første årene, var kommune-
nes bibliotekutvalg. Det var egne 
utvalg som fungerte som samtale-
fora og bindeledd mellom biblio-
tekene og kommunen. I dag må 
man ofte ty til andre og uformelle 
kanaler. Men det kan være risika-
belt om man trår feil. Ingen råd-
mann eller kultursjef ville for ek-
sempel like om biblioteksjefen 
satt på trappa hver mandag for å 
diskutere bibliotek.
    – Etter stortingsmelding nr 23 

– Kunnskapsallmenning, møte-
stad og kulturarena i ei digital tid 
– var plutselig ikke fylkesbibliote-
kenes rolle like sikre. Hvordan ser 
du på det i dag?
 – Her ser det ut til at Nasjo-
nalbiblioteket har tatt et offensivt 
grep, som vil styrke oss. Det sier 
seg selv at Nasjonalbiblioteket 
vanskelig kan se hele bibliotek-
Norge fra sin posisjon. De trenger 
samarbeidspartnere og bindeledd. 
De signalene vi har fått, tyder på 
at Vigdis Moe Skarstein mener at 
fylkesbibliotekene kan få en rolle 
som bindeledd. Det mener jeg er 
en god tanke.
 
Det er ikke bare nasjonalt det 

er vanskelig å få oversikten, det 
gjelder også regionalt, noe som 
blir veldig tydelig i et stort fylke 
som Finnmark. Kommunene er 
store, veiene kronglete og ofte 
stengt om vinteren. Å reise med 
hurtigruta tar tid, å fly med Wi-
derøe er dyrt. Fra Vadsø i øst til 
Alta i sør er det over 50 mil.
 – Alt dette gjør samarbeid til 
en utfordring. For å bøte på de 
store avstandene, har vi derfor et 
todelt fylkesbibliotek, med  ho-
vedkontor i Vadsø og en avde-
ling i Hammerfest. Men på grunn 
av strammere ressurstil-
gang  burde man vurdere å samle 
ressursene i Vadsø.  Det er dyrt å 
holde seg med to avdelinger, og 

Stolte damer. 

Vi håper så 

mange som 

mulig kan ta 

turen til 

Kirkenes for å 

være med på 

litteraturfestiva-

len. Den blir 

knallbra, mener 

Sissel Jakola og 

Stine Qvigstad 

Jenvin.

Monumentalt. Langt i fra alle kommuner kan vise fram et så fint bibliotekbygg som Vadsø.
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ikke nødvendig med dagens in-
frastruktur. Sparte penger kan 
benyttes til å utvide tjenstetilbu-
det, sier Jakola.
 En idé hun har båret på lenge, 
er bibliotek på hurtigrutebåtene. 
Det er riktig nok bibliotek – eller 
som vi har vært inne på tidligere: 
”bibliotek” – på alle båtene, alt fra 
en bokkasse til noen bokskap. Jeg 
forteller henne om min egen bibli-
otekopplevelse på ”Kong Harald” 
mellom Tromsø og Mehamn. På 
”Lofoten,” fra Kjøllefjord til 
Vadsø fant jeg ikke noe bibliotek i 
det hele tatt. Hvis det da ikke sto 
en bokkasse bak en dør et sted.
 – Ja, det et typisk, svarer hun 
uten tvil i stemmen. – Som fyl-
kesbiblioteksjef i Finnmark har 
jeg naturlig nok reist en god del i 
fylket og sørover i landet. Jeg har 
i alle år vært en stor tilhenger av 
Hurtigruta, og benytter den så 
ofte jeg kan. Jeg kjenner alle bå-
tene, og har studert bokskapene 
på båtene med stor interesse. Jeg 
må nok si at jeg ikke er så veldig 
imponert over tilbudet. Det vir-
ker som mer eller mindre sam-
menrasket litteratur, etterlatte 
bøker og tilfeldig gaver. Kaos og 
rot er vel også stikkord som fal-
ler meg inn.

Hurtigruta er mer enn et trans-

portmiddel, den er nesten like 
mye et ansikt utad for Norge.
 – Derfor har jeg tenkt at Hur-
tigrutas boktilbud i større grad 
burde formidle det beste av norsk 
litteratur, på norsk og på andre 
språk. I tillegg kunne man også 
ha tidsskrifter, noen aviser, mu-
sikk og av og til litterære arran-
gementer.
 En sprek idé, helt klart. Jeg 
tenker på asiateren og de andre 
passasjerene jeg så i biblioteket 
på ”Kong Harald”. De var helt 
klart ute etter noe å lese på, men 
det var vel ikke internasjonal 
krim de først og fremst hadde i 
tankene.

 – Hvordan kunne slike bibli-
otek administrereres?
 – Her ser jeg flere muligheter. 
En av dem kan være at innkjøp 
av bøker og andre medier gjøres 
av ett eller flere bibliotek langs 
kysten og fordeles på de ulike bå-
tene. Man bør ha en prosjektle-
der i kanskje opptil 50% stilling, 
som tar seg av organisering, inn-
kjøp, klargjøring og fordeling, 
utskifting av bøker og andre 
praktiske ting. Enkelte steder har 
skipene så lang liggetid at det er 
fullt mulig å ta noen timer om 
bord for en bibliotekar.
 – Når det gjelder penger, ten-
ker jeg at vi bør kunne søke om 
prosjektmidler fra Nasjonalbi-
blioteket, med litt tilskudd fra 
Hurtigruta og andre som Fritt 
Ord og Utenriksdepartementet. 
Det er også naturlig at fylkesbi-
bliotekene langs kysten selv gir et 
visst bidrag, sier Sissel Jakola og 
forteller at hun har sendt et notat 
om saken til Hurtigrutas admi-

nistrasjon. Men foreløpig har det 
ikke kommet noe svar.

Det store prosjektet ved fyl-
kesbiblioteket i Finnmark, er for 
tiden Finnmark Internasjonale 
Litteraturfestival. I år er det i 
Kirkenes det skjer, på andre si-
den av Varangerfjorden.
 Vi sitter i kafeen på hotellet i 
Vadsø. Ved siden av meg Sissel 
Jakola, rett overfor meg Stine 
Qvigstad Jenvin. Hun er ansatt 
ved fylkesbiblioteket og er for ti-
den festivalens koordinator. Hun 
har hovedfag i litteraturviten-
skap og interessen for litteratur 
gløder tvers over bordet.
 – Finnmark er et stort fylke, 
men vi ønsker at alle kommune-
ne skal føle et eierskap til festiva-
len. Vi håper så mange som mu-
lig kan komme til Kirkenes, men 
forstår også at det kan være van-
skelig å bare reise av sted en 30-
40-50 mil. Vi har derfor planer 
om å la en del av forfatterne gjø-

Finnmark internasjonale litteraturfestival
Onsdag 29. februar til søndag 4. mars 2012 arrangerer Finn-

mark fylkesbibliotek for andre gang Finnmark internasjonale 

litteraturfestival i samarbeid med Nordisk informasjonskontor i 

Nord-Norge, Høgskolen i Finnmark, Sør-Varanger kommune, 

Sametingets bibliotek, Nordnorsk Forfatterlag, Samisk forfatter-

forening og Norsk Forfattersentrum nord. Dette er den eneste 

litteraturfestivalen i Finnmark og er i 2012 lagt til Kirkenes i 

Sør-Varanger.
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re stopp underveis til Kirkenes i 
noen av byene og bygdene, sier 
Jenvin.
 Fra min venstre side legger 
Jakola til: – Jeg forstår at det kan 
være vanskelig å ta seg fri fra for 
eksempel bibliotek for å komme 
til festivalen. Men jeg synes det 
skal være lov å lukke biblioteke-
ne for et par dager mens den på-
går. Se på festivalen som inspira-
sjon og faglig påfyll til jobben.
 – Dere valgte å legge festiva-
len til Kirkenes i 2012. Hvorfor 
ikke la den være fast i Alta?
 – Det har nettopp med eier-
skapet å gjøre. Ved å la den van-
dre rundt tilhører den hele fylket.
 Kirkenes står i en særstilling i 
Finnmark. Byen er et gammelt 
industrisamfunn med internasjo-
nalt preg på grunn av Sør-Varan-
ger kommunes grense mot Russ-
land og Finland. I dag arbeider 
stadig flere i servicenæringer, 
men det er fortsatt mange indus-

tribedrifter i Sør-Varanger. For 
eksempel er gruvedriften ganske 
nylig startet opp igjen.
 – Til disse forskjellige sam-
funnsgruppene ønsker vi å få vist 
fram så mange sider ved litteratu-
ren som mulig, og vil i tillegg til 
de mer tradisjonelle arrangemen-
tene “flytte” litteraturen ut til ste-
der der barn, ungdom og voksne 
tilbringer sin tid. Vi snakker blant 
annet om bedriftsbesøk. Hurtig-
ruta har såpass lang liggetid i Kir-
kenes at det vil være naturlig å 
legge arrangementer også dit.
 – Og så må vi ikke glemme 
utflukten til Russland til slutt, 
som blir en todagers tur til Mur-
mansk med litterær og kulturell 
ramme. Det blir en opplevelse 
man ikke så ofte får anledning til 
å være med på, skyter Jakola inn.

Temaet for festivalen i Alta i 
2010 var natur, i Kirkenes i 2012 
blir det språk.

 – Det blir opplesninger og ar-
rangementer på mange språk 
som norsk, samisk, kvensk, 
finsk, russisk, islandsk og en-
gelsk. Vi har engasjert en rekke 
simultantolker for å senke ter-
skelen for å delta, sier Jenvin og 
avslutter med en appell:
 – Sett av festivaldagene i ka-
lenderen og kom til Kirkenes. 
Det tar ikke mer enn to timer 
med fly fra Oslo.
 Sissel Jakola ser på klokka. 
Det er på tide å gå til den indiske 
restauranten i Vadsø hvor vi skal 
spise middag.
 – Det blir en riktig hyggelig 
avslutning på turen min i Finn-
mark, sier jeg.
 – Og så kommer du vel på 
festivalen, spør begge og ser på 
meg.
 – Ja, helt klart, svarer jeg.
 Ikke fordi jeg blir presset, 
men fordi dette virker så spen-
nende at jeg bare må. 

Ambulerende  
bibliotek i Växjö 

I Växjö i Sverige vil kommunen, når sju 
bibliotekfilialer blir lagt ned fra årsskiftet 

erstatte dem ikke med en bokbuss, men ved at 
bibliotekarene selv kjører rundt og presenterer 
tilbudet i butikker, kafeer og på gårder.
 Tjenesten, som har fått navnet «mobil service», 
skal begynne i januar neste år. Bibliotekbilene skal 
dekke hele kommunen, og utlånte bøker kan 
leveres tilbake på kafeer og dagligvarebutikker, 
skriver svenske Smålandsposten.

Internationella  
årets  bibliotek i Sverige

Internationella Biblioteket i Stockholm ble 
under høstens bokmesse i Göteborg (bildet) 

kåret som årets bibliotek i Sverige. Juryen framhevet 
særlig bibliotekets arbeid for at flest mulig mennes-
ker skal få lese bøker på sitt eget språk. Biblioteket 
arbeider dessuten aktivt med å gi råd til andre 
bibliotek om hvordan de skal møte andre kulturer.
 Personalet ved biblioteket mestrer ifølge 
Svenska Dagbladet 25 ulike språk, og lånere og 
elektroniske brukere har tilgang til bøker på over 
100 språk.
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De hvitmalte trehusene, 
måkeskrikene og båtene 
som dupper langs den 

tjærebredte kaien i solskinnet, 
tyder på at vi nå er nær Sørlan-
dets midtpunkt. Sentralt i denne 
byen, Mandal, ligger Andorsen-
gården fra 1805, og denne tre-

bygningen har siden 1956 huset 
byens folkebibliotek.
 Fasaden vender mot en nylig 
restaurert kysthage med røtter til 
renessansen. Smale gangveier og 
blomster i et mangfold av ulike 
farger, akkurat slik det var før. 
Plenen er nyklippet. På den an-

dre siden av Mandalselva arbei-
der en gravemaskin utenfor det 
uferdige kulturhuset. ”Buen” he-
ter det. Der skal biblioteket flytte 
inn til neste år, og tiden i denne 
bygningen er snart forbi. Det er 
blitt den 25. august 2011. Jeg går 
opp den slitte steintrappen for å 

Biblioteket i det hvite 

Fineste. Dette er Norges 

fineste bibliotek, mener 

biblioteksjefen. I 2012 flytter 

det til et moderne kulturhus.

Biblioteket i Mandal er på flyttefot. Bok og Bibliotek rakk å besøke det, mens 

det fortsatt ligger i den staselige Andorsengården.

AV AUD GJERSDAL, FRILANSJOURNALIST
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se hva slags bibliotek som holder 
til her i sør.

Slik et bibliotek skal være

Jeg hører latter fra barneavdelin-
gen.
 – Vil du ha noen gøye bø-
ker?!, sier barnebibliotekaren, og 

de ler igjen. Her er høyt under 
taket og på veggen henger et 
pappbilde av Pippi Langstrømpe 
som løfter hesten sin over hodet. 
En jente leser høyt fra vaskesed-
delen på en DVD, mens en annen 
lytter. Det er akkurat som om 
bøkenes og andre mediers inn-

hold svever i rommet som usyn-
lige drømmer.
 Bibliotekaren forteller enga-
sjert at lånere har sagt at dette er 
et bibliotek som er akkurat slik 
et bibliotek skal være. Likevel, 
det er egentlig et litt trekkfullt bi-
bliotek, og trekken er kaldest når 
vinden står på fra øst. Vi ser på 
den høye sorte ornamenterte 
vedovnen, som var i bruk frem til 
slutten av 1960-årene. Den har 
kanskje stått der fra begynnelsen 
av, da den påstått stormannsgale 
Mathias Knutzen ”demonstrerte 
sin rikdom” ved å bygge denne 
kjøpmannsgården. Etterpå gikk 
han fallitt, og ble kastet i gjelds-
fengsel. I 1953 forærte søstrene 
Marie og Magdalene Salvesen 
eiendommen til Mandal kom-
mune, med klausul om at den 
skal brukes til folkebibliotek og 
museum.

Bibliotekets sakristi 

En mann med hvitt skjegg kom-
mer bort til oss. Det er bibliotek-
sjef Paal Kjellin, som mer enn 
gjerne viser litt av biblioteket. 
Han går hurtig i retning av ut-
gangsdøren mot hagen.
 – Dette rommet kalte vi for 
sakristiet. Her hadde vi veldig 
mye bøker på kristne forlag, sier 
han lavmælt. Han ser ettertenk-
somt på bøkene. Nå er det bare 
en vegg igjen med slike bøker.
 – Etterspørselen er gjennom 
årene halvert. Det folk leser, 
gjenspeiler jo samfunnet her. Det 
var veldig høy religiøs aktivitet i 
denne byen, og de var interessert 
i den type skjønnlitteratur. Ak-
kurat som for mange år siden, så 
var hyllemetrene på 200-grup-
pen større enn 300-gruppen, sier 
han interessert. Jeg skifter tema, 
og begynner å tenke på Knutzen 
med sitt store tjenerskap som en 
gang bodde her. Visstnok hadde 
han også en postdreng for å vise 
sin sosiale status. I gården ved si-
den av drev han forretningene 

sørlandshuset
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sine. Deretter flyttet familien An-
dorsen inn. Kjellin tar klirrende 
frem et nøkkelknippe, og vi går i 
raskt tempo mot døren til kjeller-
magasinet. Han låser opp og vi 
trasker ned den samme trappen 
Knutzen i sin tid gikk da han 
skulle til vinkjelleren.

Kjellermagasin 

med vinkjeller

En kjelleraktig eim av fuktighet 
slår mot oss. Vi ser på bokhylle-
ne i det dunkle lyset, under det 
lave taket. De små vinduene mot 
gaten er blendet og sprinklet for 
å hindre skadeverk.
 – Fasilitetene her er jo meget 
dårlige, sier han og fikler med 
nøklene.
 – Det er steingolv her, sier 
han og tramper lett på en stein-
helle. Blikket hans fester seg ved 
noen fuktige partier på golvet.
 – Når det har vært flom i 
elva, så har det blitt litt fukt på 
golvet her, sier han alvorlig. En 
fuktighetsmåler ligger på en av 
bokhyllene. De har kontroll. Vi 
går lengre inn.
 – Her har det vært et her-
skapshus. Her har vi vinkjelle-
ren, sier han fornøyd. ”Cognac”. 
”Hvitvin tappet….”. Den hvite, 
sirlige håndskriften videre er ule-
selig, men den skal stå, slik den 
har gjort. Kanskje er dette fort-
satt et herskapshus, med sitt sto-

re bibliotek, vinkjeller og alle 
maleriene som museet forvalter i 
2. etasje. Flygelet som står der… 
Kjellin slokker lyset.

Bibliotekets sjel

Ved skranken står en av bibliote-
kets ivrige brukere med en bok i 
handen. Jeg spør ham om biblio-
tekets sjel. Den gamle mannen 
ser på meg med sine oppvakte 
blå øyne.
 – Vennligheten. Denne herlige 
damen, og sjefen er alltid hjelp-
somme og gode. Jeg trives utmer-
ket godt her. Er det noe jeg leter 
etter, så får jeg hjelp, sier han.
 Kjellin spør om han vil savne 
atmosfæren her, når han kom-
mer over i det nye.
 – Om personalet er det sam-
me, så kommer jeg ikke til å sav-
ne den. Men denne gamle ærver-
dige bygningen er jo fin. Om jeg 
får oppleve ”Buen”, vet jeg ikke, 
sier han og tar en pause.
 – Det kan sikkert bli like bra 
der. Det er tross alt bøkene som 
er sjelen, sier han konkluderen-
de.
 Det er bøkene som er sjelen?
 – Ja. Han blir stille.
 – Og det får jeg der også, av-
slutter han.
 En dame kommer inn hage-
inngangen.
 – Det var så fint å gå gjennom 
hagen!, utbryter hun glad. Kjel-

lin spør henne hva hun vil savne, 
når vi går over til det nye.
 – Jeg vil jo savne bakveien 
gjennom hagen. Selve bygget, 
med de høye trappene…., sier 
hun ivrig.
 – Litt fornemt, sier Kjellin.

Fremtiden bygges

Jeg tenker på rommet i 2. etasje, 
med den knirkende døren. På en 
oppslagstavle der, hang arkitekt-
tegninger. Noen tegninger lå på 
gulvet under. Biblioteksjefen 
hadde lagt noen av tegningene på 
et bord, pekt og forklart hvordan 
fremtiden for biblioteket vil bli 
seende ut. Nå står vi på den gam-
le steintrappen og ser på ”Buen” 
på den andre siden av elven. Et 
hotell kommer ved siden av. Om 
et år er dette biblioteket ikke her 
i Andorsengården mer. En svak 
behagelig vind stryker mot an-
siktene våre. Fuglene synger. 
Kjellin får en varm glød i øynene.
 – Jo Tenfjord var her en gang 
og holdt foredrag, og hun sa: 
”Ah, dette er Norges fineste bi-
bliotek!”, avrunder Kjellin. 

Kilder:

Syrdahl, A. (1998). Andorsen-
gården og Andorsenhaven. – 
ISBN 82-994900-1-4

Får svensk bibliotekpris for fengselsprosjekt
Årets folkebibliotekpris i Sverige går til prosjektleder Karin Johansson i Malmö, for prosjektet 
«Godnatsagor inifrån». Prosjektet gjør det mulig for innsatte i fengsler å lese opp eventyr og histo-

rier for sine barn, og tydeliggjør ifølge juryen lesningens betydning for grupper som ellers ikke har særlig 
stor leseerfaring.
 Prisen er på 25.000 svenske kroner og skulle ifølge Svensk Biblioteksförening deles ut på årets bok-
messe i Göteborg. Prisen har fått navn etter den tidligere sjefen for Skolöverstyrelsens biblioteksseksjon, 
Bengt Hjelmquist, og har vært delt ut siden 1964.
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Idéen til prosjektet fikk jeg på 
et møte i Oslo. Der traff jeg 
Linn Tønnessen fra Stavan-

ger bibliotek. Hun fortalte entu-
siastisk om deres prosjekt ”Hele 
byen leser”, der de delte ut gratis 
bøker. Det hørtes ut som en mor-
som tanke så vi kastet oss på, 
forteller Tone Nyseter, bibliotek-
sjef i Gjøvik.

En glad gutt

Det var dårlig med tid fra man 
bestemte seg for å dele ut ei gra-
tis bok til Gjøviks befolkning, og 
til boka ble valgt. Ønsket var å 
bruke en lokal forfatter, men 
ifølge Nyseter finnes det få slike 
fra Gjøvik. Derfor pekte 

Bjørnstjerne Bjørnson seg raskt 
ut.
 – Han var her i sin ungdom. 
Dessuten hadde han en kjent ro-
manse med en kvinne på Gjøvik 
gård. Det er forøvrig den hvite 
bygningen på bokomslaget til 
boka vår, sier Nyseter.
 ”En glad gutt” er både kort 
og lettlest. Den ble gitt ut i 1860, 
året før Gjøvik ble grunnlagt. På 
sett og vis representerer boka 
samtidslitteraturen fra den gang 
Gjøvik ble grunnlagt.
 Økonomi var en annen årsak 
til at denne boka ble valgt. 
Bjørnstjerne Bjørnson har vært 
død i mer enn 70 år. Dermed 
slipper biblioteket utgiftene til 

forfatterhonorar.
 ”En glad gutt” ble trykt opp i 
4000 eksemplarer. Det koster 
penger. I tillegg skulle prosjektet 
”Hele Gjøvik leser” markedsfø-
res. Derfor var det viktig å holde 
kostnadene nede.
 For å finansiere prosjektet 
søkte biblioteket støtte både fra 
Nasjonalbiblioteket og Oppland 
fylkesbibliotek. Til sammen fikk 
de kr 200.000,- til ”Hele Gjøvik 
leser”.
 – Med disse pengene fikk vi 
anledning til å gjøre mye, men 
markedsføring koster, konstate-
rer Nyseter.
 Blant de mange utgiftene hun 
regner opp er rollups, bannere 

Bokgave til  

byjubilanten Gjøvik
I 2011 feirer Gjøvik 150-årsjubileum som by. Bibliotekets bidrag er 

 prosjektet ”Hele Gjøvik leser”, med utdeling av ”En glad gutt” av 

Bjørnstjerne Bjørnson.

Staben. 

Dagfrid Rein 
Gullord (t.v.), 
Anne Grethe 
Lervik, Bjørn 
Rune Kristmoen, 
Hanne Blien og 
biblioteksjef 
Tone Nyseter, 
jobbet godt for 
at prosjektet 
”Hele Gjøvik 
leser”, skulle bli 
vellykket.

TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD, FRILANSJOURNALIST
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Bjørnson light.  

Hanne Blien fra 

Gjøvik bibliotek, 

presenterte 

Edvard Hoem, 

som holdt 

Bjørnsonfore-

drag på 

bokcruiset på 

Skibladner.

4 glade gutter 

fra Gjøvik 

barne- og 

ungdomsteater 

delte ut 

løpesedler på 

lanseringsdagen 

for ”Hele Gjøvik 

leser”.

Foto: Gjøvik 

bibliotek/Marte 

Skoglund
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som er hengt opp utenfor biblio-
teket, samt kostnadene til selve 
boka. Gyldendal hjalp til med 
utgivelsen.

Populært

Offisiell lansering av ”Hele Gjø-
vik leser”, var 16. juni i år. Det 
skjedde med brask og bram i 
Borggården mellom biblioteket 
og rådhuset. Samme dag, i for-
kant av lanseringen, løp fire gut-
ter fra Gjøvik barne- og ung-
domsteater rundt i byen for å 
dele ut løpesedler. De var godt 
synlige siden de var kledd ut i 
tidsriktige kostymer. Rundt 130 
nysgjerrige møtte opp for å få ut-
delt bøker fra kommunenes kul-
turpolitikere, spise gratis kake og 
lytte til oppjazza fremførelser av 
Bjørnsonsanger fra Tune Into 
Gjøvik jazzklubb.
 – Utenom vår bokstand inne 
på biblioteket, hadde vi bøker 
for utdeling på Gjøvik kulturhus, 
kultursenteret Gjøvik gård, og 
kjøpesenteret CC Gjøvik. Det er 
positivt at vi kan profilere oss på 
en så god måte utenfor egne lo-
kaler. Bøkene var lette å bli kvitt. 
Så godt som hele opplaget ble re-
vet bort på bare 14 dager. Vi re-
gistrerte også at besøkstallene 
våre for juni steg med 2000 be-
søk fra i fjor, smiler en fornøyd 
biblioteksjef. Biblioteket har fle-
re arrangement i løpet av året. I 
høst var flere av disse direkte re-
latert til ”Hele Gjøvik leser”. 
 I august holdt Arnfinn 
Aaslund et foredrag om Bjørn-
sons bondefortellinger, med vekt 
på ”En glad gutt”. Aaslund er 
førsteamanuensis i norsk littera-
tur fra Høgskolen i Telemark. I 
2009 tok han doktorgrad på 
Bjørnson. Foredraget på biblio-
teket samlet rundt tretti engasjer-
te tilhørere.
 I september ble arrangemen-
tet flyttet ut av biblioteklokale-
ne. Bokcruise på Skibladner stod 
på plakaten. I tillegg til god mat 

og drikke, fikk passasjerene på 
den fullstappa båten lytte til 
stemningsfull jazz oppe på dek-
ket. Nede i restauranten holdt 
Edvard Hoem Bjørnsonforedrag.
 ”De glade gutters uke” med 
maskuline foredrag, kåseri og 
forfatterbesøk i biblioteket i slut-
ten av september, var også direk-
te relatert til ”Hele Gjøvik leser”. 
Målet var å lokke flere menn 
innenfor bibliotekdørene.

Frister til gjentakelse

– Vi er svært fornøyd med pro-
sjektet, og vil gjerne gjenta et til-
svarende arrangement. Gjerne i 

2012, for da fyller Gjøvik biblio-
tek 100 år. Men for å få til det, 
trenger vi sponsorer, sier Nyseter.
 Hun har allerede en arbeids-
tittel på blokka. Den er: ”Alle 
barn leser”. Ønsket er å dele ut ei 
gratis bok til alle barn i byen. 
Hvilken og hvordan er ikke av-
klart ennå.
 – Hensikten er å få mer opp-
merksomhet rundt biblioteket, 
slik at vi får flere besøkende, og 
får flere til å lese, sier bibliotek-
sjefen. 

En viktig kulturaktør 

I Gjøvik har kommunen vedtatt at biblioteket skal bli 

litteraturhus. Dette står i styringsdokumentet for 2011. 

– Det er bra, for da slipper vi diskusjonen om lokalisering. 

Vi kan begynne å utvikle oss mot litteraturhus med en 

gang, sier biblioteksjef Tone Nyseter.

I ei tid med stadig færre utlån, må biblioteket utvikle seg som 

møteplass og aktiv kulturarena, sier kultursjef i Gjøvik, Arne 

Moen.

 Det er Gunhild Aalstad, fylkesbiblioteksjef i Oppland, enig i:

– Bibliotekene er litteraturhus også i dag, men jeg mener vi må 

styrke bibliotekene slik at de kan tilby flere litterære arrange-

ment og utvikle rollen som en debattarena for litteratur og 

samfunnsaktuelle spørsmål i større grad enn i dag. Litteratur-

huskonseptet kan fint forenes med bibliotekene. Mange bibliotek 

er allerede godt i gang. Men bibliotekene må få ressurser til å 

utvikle seg i ønsket retning, sier hun.

=Litteraturhus. Fylkesbi-
blioteksjef i Oppland, Gunhild 
Aalstad, mener vi må løfte 
bibliotekene fram som det 
lokale litteraturhuset.
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E-bøker er i utgangspunk-
tet noe man kopierer, ikke 
noe man låner. ”Kopibe-

skyttelse” er også en selvmotsi-
gelse, å vise (eller spille av) et di-
gitalt verk innebærer 
nødvendigvis at man kopiere det. 
Derfor er enhver form for kopi-
beskyttelse i realiteten en avspil-
lingssperre. Man kan bare hindre 
brukeren i å kopiere verket eller 
til å lese verket etter fastsatt inn-
leveringstid dersom man har full 
kontroll på utstyret som blir 
brukt til å lese e-boken! Dette 
utelukker bruk av fri program-
vare, og forhindrer et fritt valg 
av nettleser.
 Ethvert godt lesebrett er også 
en fullverdig nettleser, og vice-
versa. Slik jeg ser det er ikke e-
boken primært en konkurrent til 
den fysiske papirboka, men en 
konkurrent til alt annet man kan 
finne av informasjon, kultur og 
underholdning på internett – og 

det meste av dette er allerede gra-
tis.  Dersom man ønsker å finne 
ut av noe, holde seg orientert i 
nyhetsbildet, finne underhold-
ning – da er Google, Aftenpos-
ten, Wikipedia og utallige andre 
leverandører av indekseringstje-
nester, nyheter, informasjonsag-
gregering og underholdning bare 
noen tastetrykk unna. Det meste 
av informasjon er tilgjengelig på 
enhver plattform og nettleser. En 
god del av tilbudet er til og med 
tilgjengelig for blinde.
 
Her er noen spørsmål man bør 
stille seg:

Har e-bøker noe å gjøre på et 
klassisk bibliotek i det hele 
tatt? Slik jeg ser det – nei, e-
bøker har ikke noe å gjøre på 
en bibliotekfilial. Utlån av lese-
brett kan derimot være en idé.
Gir det noen mening i det hele 
tatt å snakke om “utlån” av e-
bøker? Slik jeg ser det – nei, en 

e-bok er noe man kopierer, 
ikke noe man låner.
Har samfunnet behov for at e-
bøker gjøres gratis (men ikke 
fritt) tilgjengelig for allmenn-
heten? Slik jeg ser det, tatt i be-
traktning at det finnes tilnær-
met uendelige mengder gratis 
informasjon og underholdning 
der ute på nett – nei.
Vil publikum faktisk foretrek-
ke lovlig og gratis å “låne” en 
e-bok fra et bibliotek med 
bruksbegrensninger, dersom 
alternativet er å gratis laste ned 
en uautorisert kopi uten avspil-
lingssperrer (f.eks. fra Pirate 
Bay)?
Med utgangspunkt i at biblio-
tekene vil betale for et slikt 
“utlån”, vil ikke en slik utlåns-
mulighet i praksis innebære 
subsidiering av e-bøker? I rea-
liteten kan alle og enhver skri-
ve og utgi en e-bok –- publise-
ringskostnaden er tilnærmet 

E-bokdebatt på bokogbibliotek.no

Utlån av e-bøker  

– en selvmotsigelse?
Norsk bibliotekforening har satt ned et utvalg som skal ta for seg utlån av 

e-bøker.  Dag Erlend Lohne Mohn skrev i juni: ”I dag er det et par tusen nor-

ske ebøker til salgs. Til høsten kanskje det dobbelte. I praksis er det ingen 

norske ebøker til låns. Slik kan det i hvert fall ikke være.” Jeg ser det litt 

annerledes: Det er ingen selvfølge at norske biblioteker må låne ut e-bøker.

AV TOBIAS BROX, STUDENT VED UNIVERSITETET I TROMSØ
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null –- hvilke kriterier skal 
man ha til hvilke e-bøker som 
skal tilbys gjennom biblioteke-
ne?
Med utgangspunkt i at enhver 
”kopibeskyttelse” i realiteten 
er en avspillingssperre, vil ikke 
utlån av kopibeskyttede e-bø-
ker i praksis innebære en snik-
subsidiering av en enkeltleve-
randør (eventuelt et par-tre 
konkurrerende leverandører) 
av lesebrett?
Noe av prinsippet i et klassisk 
bibliotek er at hvem som helst, 
helt gratis, skal kunne komme 
inn og lese bøker.  I og med at 
e-bøkene krever innkjøp av le-
sebrett, vil ikke utlån av e-bø-
ker bryte med dette prinsippet?
Dersom staten skal subsidiere 
kultur, deriblant e-bøker, bur-
de ikke da subsidiene være gitt 
på en slik måte at allmennhe-
ten får fri og plattformuavhen-
gig tilgang til verkene?

 
To mulige utviklinger 

inn i fremtiden:

Det ene er en utvikling hvor det 
meste av programvare, informa-
sjon, underholdning, musikk, fil-
mer, skjønnlitteratur, etc er gratis 
og fritt tilgjengelig.  Alternativet 
er en utvikling hvor en håndfull 
mektige aktører kontrollerer mye 
av informasjonsflyten: De be-
stemmer hva slags utstyr vi skal 
få lov å bruke for å få tilgang til 
informasjonen, de bestemmer 
hva slags informasjon vi skal få 
tilgang til, og de bestemmer hvor 
mye det skal koste. Hvilken ut-
vikling ønsker vi?

Det kom inn en rekke svar på 
Tobias Brox’ innlegg. Her er 
noen smakebiter. 

Thomas Drevon:

Men dette er uansett et sidespor i 
diskusjonen. Det biblioteket sli-
ter med er egentlig: Hva skal vi 
drive med nå som folk ikke be-

høver å stikke ennom for å nyte 
god litteratur eller tilegne seg 
kunnskap?
 Jeg tror ikke det finnes ett en-
kelt svar på dette. Biblioteket 
bør hvertfall ikke klore seg fast 
til utlån av papir. Det vil gradvis 
redusere biblioteket til et muse-
um. Biblioteket bør heller raffi-
nere sin virksomhet i forhold til 
det originale mandatet: Å være 
en alternativ og gratis litteratur- 
og kunnskapskilde for folket.

Ole David Østli:

Det som nå er innkjøpsordning, 
bør utvikle seg til en frikjøpsord-
ning for e-bøker, gratis tilgjenge-
lig mot en kompensasjon til for-
fatteren. Da trenger vi bare en 
server og en katalog.

Thomas Brevik:

DRM er et kompromiss mellom 
forskjellige interesser. Jeg er 
overhode ikke begeistret for 
DRM, men valget har blitt tatt 
av andre. Jeg må forholde meg til 
det, arbeide aktivt og praktisk 
for å vise at det ikke er noen god 
løsning og håpe at forlagsbran-
sjens holdninger vil endre seg 
over tid, slik det har skjedd i mu-
sikkbransjen.

Tobias Brox:

Biblioteket er ikke bare en for-
midler av kunnskap, bibliotekfi-
lialen er også et offentlig rom 
hvor allmennheten skal føle seg 
velkommen, uten at det forelig-
ger noe betalingsforpliktelse eller 
betalingsforventning. Jeg benyt-
ter meg ikke av bibliotekene ofte, 
men jeg føler at dette har en stor 
egenverdi. Samfunnet trenger 
slike rom.

Anonym:

Nei, nei, nei. Ordet ”utlån” hø-
rer ikke hjemme noensteds nært 
ordet ”ebok”.
 ”Utlån av ebøker” fremmer 
kanskje forretningsidéen. Man 

tar utgangspunkt i eksisterende 
forretningsmodell, infrastruktur 
og mentale tankemodeller, og la-
ter som at man tar steget inn i 
fremtiden ... men det er ikke det 
man gjør, man tvilholder på ti-
den som var.
 Ebøker kan ikke lånes ut, og 
ebøker har ikke noen rolle i en 
fysisk bibliotekfilial. Forsøk på å 
låne ut ebøker som om det var 
vanlige bøker, vel, jeg synes To-
mas Gramstad beskrev det gan-
ske bra: ”å spikre fast vann i ta-
ket”.

Hans Martin Fagerli

Interessante synspunkter fra To-
bias Brox. Jeg har selv vært inne 
på at folkebibliotekene ikke 
trenger å eie norske e-bøker for å 
kunne låne dem ut gratis til bru-
kerne. Det gjelder vel også bok-
handlerne. Men Nasjonalbiblio-
teket må holde en oppdatert 
oversikt som et minstekrav.

Tobias Brox:

Skal bibliotekene distribuere 
ebøker, så anser jeg det som nær-
mest uunngåelig at denne rollen 
vil bli sentralisert.

Thomas Brevik:

Vi er i starten på utviklingen når 
det gjelder ebøker. Om det blir 
en stor/dominerende del av bok-
markedet, eller en mindre nisje, 
gjenstår å se, men uansett er det 
vår forbannede plikt å følge med 
på hva som skjer, prøve ut og ha 
kunnskap om realitetene i mar-
kedet. Bare på den måten kan vi 
gjøre en vurdering.

Du finner hele debatten på 
http://tinyurl.com/5w27lsg
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Bibliotekene har en lang historie. 
Noen vil kanskje si at det er en 
historie til besvær og belastning: 
I bibliotekene sitter fortiden i 
veggene og hindrer fornyelse. 
Mens medierevolusjon og digita-
lisering har skapt helt nye betin-
gelser for kommunikasjon, fort-
setter vi med vårt – slik vi alltid 
har gjort det. Nei, vi må se frem-
over, tenke strategisk og bedrive 
effektiv endringsledelse. Da er 
det ingen hjelp å finne i nostal-
giske tilbakeblikk og bibliotek-
historier som bare kan inspirere 
til erindringsledelse. Skal vi like 
godt innrømme at det eneste vi 
lærer av bibliotekhistorien, er at 
vi ikke lærer noe av den?

Norske fag- og folkebiblio-

tek har en historie som kan gjø-
res interessant og relevant. Den 
kan gi god kunnskap om endrin-
ger i samfunnsforhold, lærings-

syn og kommunikasjonsformer, 
og vise hvordan bibliotek – med 
vekslende hell – har svart på 
samfunnets krav til gode tjenes-
ter.
 Vi har likevel ikke noe å tilby 
en student som ønsker å lese en 
samlet, oppdatert norsk biblio-
tekhistorie. Det var store forhåp-
ninger til at Norsk Bibliotekfore-
ning skulle bidra med dette til 
sitt jubileum i 2013. Prosjektet er 
dessverre skrinlagt; i stedet må 
foreningen nøye seg med å lage 
en ”dugnadsWiki” med oversikt 
over kilder og litteratur om em-
net. 

Hva er det for slags littera-

tur som finnes? Den sentrale 
boka om folkebibliotekenes his-
torie kom for over 60 år siden. 
Den handler mest om bibliote-
kene på landsbygda fram til inn-
gangen av 1900-tallet. Det mest 

interessante ved denne boka i 
dag er kanskje det den forteller 
om forfatteren bibliotekdirektør 
Kildals, sterke agitasjon for fol-
keopplysning og ”biblioteksa-
ken”. Heldigvis finnes det mange 
nyere jubileumsskrifter om en-
keltbibliotek, slik det for eksem-
pel er for vårt eldste og en gang 
største fagbibliotek, Vitenskaps-
selskapet, nå NTNU (1993). Den 
mest leseverdige jubileumsboken 
er nok fortsatt Nils Johan Ring-
dals ”By, bok og borger”, som 
kom da Deichmanske feiret sine 
200 år i 1985. Folkebibliotekpo-
litikken er også godt dekket med 
Geir Vestheims doktorgradsav-
handling fra 1997. Videre finner 
vi en omfattende framstilling av 
den sentrale folkebibliotekfor-
valtningen (Annaniassen & Vest-
heim 1997) og et godt tilfang av 
tidsskriftartikler. 

Av Øivind Fris-

vold, tidligere 

dekan ved Høg-

skolen i Oslo, 

avd JBI

Er bibliotekhistorien 

nyttig?
Skal vi like godt innrømme at det eneste vi lærer av bibliotekhistorien, er at 

vi ikke lærer noe av den? Eller?
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Forskning må til! Når det ikke 
finnes en samlet presentasjon av 
norsk bibliotekhistorie, kan det 
skyldes at vi rett og slett ikke har 
nok forskning å bygge denne 
bredden på. Det er fortsatt man-
ge hvite flekker på kartet som 
ikke har fått en nyere, kildeba-
sert og analytisk tilnærming til 
stoffet. Derfor er det grunn til å 
gi honnør til Nasjonalbiblioteket 
som nå kommer med to store, 
viktige grunnlagsbidrag til norsk 
bibliotekhistorie. Den første 
boka er en omfattende brevsam-
ling av Axel Charlot Drolsum, 
som var sjef for Universitetsbi-
blioteket i en hel generasjon fra 
1876 til 1922. Drolsum var en 
nøkkelperson i bibliotekets his-
torie, ikke bare med å reise nye 
lokaler, men også med etablerin-
gen av Norske avdeling, som er 
kjernen i dagens nasjonalbiblio-
tek. Brevsamlingen er en unik 
kilde til kunnskap om en lang 
kamp for endring og tilpasning 
til nye krav.

”Opplysning, vitenskap og 

nasjon” heter den andre boka. 
Dette er en artikkelsamling som 
kartlegger starten av biblioteket 
ved Det kongelige Frederiks uni-
versitet fra 1811. Boka fører oss 
også inn i 1700-tallets bibliotek-
landskap: I hovedstaden med 
Katedralskolen, Deichmanske og 
Krigsskolen, samt Bergseminaret 
på Kongsberg. Perspektivet utvi-
des med egne artikler om Viten-
skapsselskabet i Trondheim, om 
starten ved museet i Bergen og 
om private boksamlinger i lan-
det. Redaktøren, Ruth Hemstad, 
har på denne måten mer enn 
oppfylt den beskjedne undertit-
telen, et ”bidrag til norsk biblio-
tekhistorie”. Dette er forskning 
som er mer enn tilfeldige bidrag. 
For første gang har vi fått et 
grunnlag for forståelse av hele 
fag- og forskningsbiblioteksfel-
tets eldste historie.

Med disse bøkene feirer Na-

sjonalbiblioteket det store 
universitetsjubileet. Det er det 
god grunn til. Universitetets 
grunnleggere satset på å lage en 
moderne utdanningsinstitusjon 
med samfunnsnyttige profesjons-
utdanninger for en ny nasjon. I 
likhet med ettertraktede univer-
siteter på kontinentet, hvor Göt-
tingen stod som et ideal, skulle 
nettopp biblioteket være en ho-
vedattraksjon med ny og oppda-
tert litteratur for studenter og 
forskere. Samlingen ble nok ikke 
så storartet som man hadde 
tenkt. Elisabeth Eide går grundig 
til verks og avslører at grunn-
stammen i biblioteket, den store 
bokgaven av dubletter fra Kø-
benhavn, ikke var så stor og ak-
tuell som man tidligere har 
trodd. Eide viser at det skjedde 
en omfattende frasortering og 
sannsynlig halvering før skipslas-
ten ble pakket. Eide har også en 
utmerket artikkel om noen av 
privatbibliotekene i landet. Dette 
var samlinger som gjenspeilte 
hvordan opplysningstidens idea-
ler fikk gjennomslag i norsk sam-
funnsliv og politikk. Dessuten 
var dette samlinger som ofte 
kom allmennheten til gode gjen-
nom leseselskaper og som gaver 
til de offentlige bibliotekene.

Det nasjonale UBO. Nasjonal-
bibliotekets historie er også be-
lyst i en tidligere utgivelse i sam-
me skriftserie, ”Det nasjonale i 
Nasjonalbiblioteket” av Mari-
anne Takle i 2009. Hun peker på 
det paradoksale i at Norge fikk 
et eget nasjonalbibliotek så sent 
som i 1990-årene da UBO og 
Nasjonalbiblioteket skilte lag. 
Det er ikke lett å følge Takle helt 
ut i denne argumentasjonen. Fle-
re av artiklene i den nye boka 
viser også at det ”gamle” univer-
sitetsbiblioteket utførte nasjona-
le oppgaver fra starten av. Den 
første avleveringsloven fra 1815 

mistet riktignok gjennomslags-
kraft da håndverkslovgivningen 
ble liberalisert på slutten av 
1830-årene, men med ny lovgiv-
ning og med en egen Norske av-
deling fra 1883 viser Johan Hen-
den i sin artikkel at dette i 
realiteten var et nasjonalbiblio-
tek innenfor UBOs rammer. 

Vårt første universitetsbi-

bliotek var et nasjonalt biblio-
tek også i en videre forstand. 
Lenge var UiO landets eneste in-
stitusjon for høyere utdanning 
og den sentrale møteplassen for 
aktører i vår kultur- og kunn-
skapsutvikling. Bibliotekets his-
torie byr nok på enkelte interne 
konflikter med interessante mot-
setninger om utvikling av sam-
linger og tjenester, men først og 
fremst gjenspeiler bibliotekhisto-
rien større historiske skillelinjer. 
I det store perspektivet ser vi 
hvordan borgere av fellesmonar-
kiet Danmark/Norge la grunnla-
get for en helt ny nasjonalstat 
med effektiv satsing på viten-
skap, kultur- og kunnskapsfor-
midling. I det litt mindre biblio-
tekshistoriske perspektivet ser vi 
hvordan fag- og forskningsbibli-
otekene ble etablert og utviklet 
seg som institusjoner og som sen-
trale støttespillere i nasjonsbyg-
gingen. Dette er forskning som 
gir ny og lærerik innsikt i den 
første fasen av historien om bi-
bliotek og samfunn. 

Omtalte bøker:
Axel Charlot Drolsum. Brev 
1875-1926. Redigert av 
Bjørg Dale Spørck. Oslo, 
Novus, 2011. (Notabene, 3)

Opplysning, vitenskap og na-
sjon. Bidrag til norsk biblio-
tekhistorie. Redigert av Ruth 
Hemstad. Oslo, Novus, 
2011 (Notabene, 4)
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I Bok og Bibliotek nr 2/2011 
skrev Marit Letnes om det 
hun kalte de nye litteraturfor-

midlerne, som har utdanning fra 
universitetet. Men ikke alle er 
klar over at Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) har en master-
utdanning i litteraturformidling 
som er skreddersydd for arbeid i 
bibliotek.
 Utdanningen på Universitetet 
i Oslo er særlig innrettet på for-
lagsarbeid og kritikervirksomhet, 
mens utdanningen på HiOA sik-
ter seg inn mot den spesielle kon-

takten med et bredt publikum i 
alle aldre som bibliotekene er for-
pliktet på. Dette er de nye for-
midlerne! De er kreative, gode til 
å uttrykke seg, gode til å lytte, de 
har bred litteraturkunnskap, 
også om populære sjangrer og 
sakprosa, og de har kunnskap 
om den særegne aktivitetssfæren 
som formidling i bibliotek repre-
senterer.

Feltkunnskapens betydning

Jeg tror det er et poeng at formid-
ling i bibliotekene blir betraktet 

som en profesjonalitet som ivare-
tas av bibliotekarer. Jeg mener 
ikke at andre yrkesgrupper ikke 
kan gi et stimulerende og utvi-
klende bidrag, det kan de helt 
klart. På store bibliotek kan folk 
med andre utdanninger gi et 
friskt tilskudd og et fornyende 
perspektiv.
 Men det er visse sider ved bi-
bliotekvirksomheten som krever 
en egen forståelse for formidlin-
gens kontekst. Derfor tror jeg 
ikke vi får en god litteraturfor-
midling i bibliotekene uten at bi-

Av førsteama-

nuensis Jofrid 

Karner Smidt, 

Høgskolen i Oslo 

og Akershus

Formidling nå!
Det er bibliotekarene som er de nye formidlerne!

Formidling nå!
Det er bibliotekarene som er de nye formidlerne!
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bliotekarene med sin spesielle 
feltkunnskap er involvert. Det er 
for det første fordi formidling 
krever langsiktig planlegging 
som griper inn i alle bibliotekets 
virksomhetsområder. Det er ikke 
nok med et utstillingsstønt med 
krim til påske. Det er også fordi 
bibliotekarene gjennom sin prak-
sis erverver seg verdifull kunn-
skap om publikum og ulike pu-
blikumsgruppers lesevaner 
(lesevaner kan her gjerne forstås 
i vid forstand, for dette handler 
også om bruk av andre medier 

enn språktekster som bok og e-
bok).
 Bibliotekarer formidler littera-
tur! Vi hører det igjen og igjen: 
rollen som formidler blir bare 
viktigere og viktigere med nye pu-
bliseringsformer, mengden av ut-
givelser, nye publikumsgrupper, 
dårlige PISA-tall og konkurranse 
fra andre kulturinstitusjoner, you 
name it! Kulturpolitiske doku-
ment som Stortingsmelding 48, 
Bibliotekreform 2014 og Biblio-
tekmeldinga fra 2009, alle under-
streker de bibliotekarens formid-

leransvar. Men formidling er ikke 
noe man kan sysle med når man 
har litt tid til overs. Det krever 
profesjonalitet. Det krever plan-
messig og systematisk arbeid.

Spesialiseringens  

nødvendighet

Bibliotekarutdanningens littera-
turstudier på bachelornivå har de 
senere årene blitt dreid i retning 
av formidlingsoppgavene. Men 
det er riktig som det blir sagt at 
bachelorstudiet utdanner genera-
lister. Formidlerrollen krever 

Fengende. En 

formidlingsbiblio-

tekar må kunne 

holde bokprat  

og foredrag på  

en måte som gir 

publikum lyst til  

å lese.
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kunnskap og profesjonalitet av et 
langt større omfang, og slik kom-
petanse forutsetter fordypning. 
Da fordres studier på et høyere 
nivå. Det er også viktig at det i en 
spesialisering både er rom for 
teoretisk refleksjon og praktisk 
erfaring. Det fins noen ganske få 
blant oss som er gudbenådede 
formidlere av natur, men stort 
sett nås mesterskap gjennom 
øvelse og atter øvelse.
 Dette er grunnen til at biblio-
tekarutdanningen på Høgskolen 
i Oslo og Akershus har satset på 
litteraturformidling som en spe-
sialisering på masterutdannin-
gen. Helt fra våren 2005 har en 
egen mastermodul med formid-
ling som arbeidsfelt vært gjen-
nomført årlig, og i alt 67 studen-
ter har tatt eksamen, noen av 
dem som ledd i en full masterut-
danning, men mange også som 
videreutdanning etter mange års 
yrkesliv, gjerne med oppretthol-
delse av egen fast stilling ved si-
den av. Det er arbeidskrevende, 
noen har falt fra underveis, men 
de fleste har klart å fullføre. Un-
dervisningen gis i fire konsentrer-
te samlinger, slik at også studen-
ter som bor i den andre enden av 
landet og står i jobb skal ha mu-
lighet for å delta.

Kommunikasjon

Et sentralt kunnskapsområde i 
masterstudiet er kommunikasjon 
og betingelsene for god kommu-
nikasjon. Teori som reflekterer 
over hva forståelse er, gir per-
spektiv, og retorikken blir en sen-
tral hjelpevitenskap. Den peker 
på at formidling er noe annet og 
mer enn overføring av informa-
sjon. Vi forstår med vår tidligere 
erfaring, og vi forstår med for-
nuft og følelser. Skal man nå fram 
til et publikum, nytter det ikke å 
snakke som et leksikon. Retorik-
ken har dessuten en rikholdig 
verktøykasse som veileder i ut-
vikling av talekunst.

 En formidlingsbibliotekar må 
kunne holde bokprat og foredrag 
på en måte som gir publikum lyst 
til å lese, som gjør dem nysgjerrig 
på litteratur de ikke har hørt om 
før. Formidlere må kunne snakke 
slik at informasjonen gjør inn-
trykk og fester seg i minnet. De 
må kommunisere på en måte som 
skaper tillit. Det har med valg av 
uttrykksmåter å gjøre, men det 
har også med opptreden, stemme-
bruk, beherskelse av nervøsitet å 
gjøre. Dette handler igjen om 
øvelse. Man skal ikke bare intel-
lektuelt forstå hva som kreves, 
man må kunne gjennomføre det i 
praksis. Høytlesningsøvelser og 
trening i å framføre egen tekst be-
visstgjør på betydningen av både 
kropp og ord, betydningen av va-
riasjon, pauser, pust og holdning.

Formidlingsintervjuet

Men formidleren må også beher-
ske andre sjangrer. I den engelsk-
språklige biblioteklitteraturen 
snakkes det om «readers’ adviso-
ry interview», la oss oversette det 
med formidlingsintervjuet. For-
midlingsintervjuet har trekk til 
felles med referanseintervjuet, 
men skiller seg også fra det på be-
stemte områder. Formidlingsin-
tervjuet er en teknikk som hjelper 
bibliotekaren til å komme med 
gode og relevante bøker til låne-
ren som ikke riktig vet hva hun er 
ute etter, som spør etter forslag til 
lesestoff, ofte formulert som 
spørsmål etter «en god bok». 
Formidlingsintervjuet er en lytte-
teknikk.
 Men det er også noe mer enn 
en intervjuteknikk. «Readers’ ad-
visory» er i tillegg en arbeidsmåte 
som hjelper bibliotekaren til å nå 
ut over egen mer eller mindre be-
grensede litteraturkunnskap og 
smak, å bruke hjelpemidler til å 
søke i lånerens preferansefelt. Ar-
beidsmåten inneholder dessuten 
metoder for å utvikle kompetan-
se på litteraturområder der man 

føler seg på gyngende grunn. Og i 
tillegg handler det om å utvikle 
en holdning som gir seg tydelig 
uttrykk i bibliotekets organise-
ring og bibliotekarens opptreden, 
nemlig den holdningen at det å 
ikke riktig vite hva man ønsker å 
lese, det å spørre etter en god 
bok, ikke bare er helt legitimt. 
Det er noe bibliotekenes service 
oppmuntrer til.
 En slik innstilling vil styrke 
bibliotekenes omdømme, og må 
signaliseres tydelig, i alt fra inn-
redning til kroppsholdning. Der-
for er dette området integrert i 
masterstudiet.

Digital og visuell formidling

En viktig arena for bibliotekenes 
litteraturformidling er nettet. Pu-
blikum søker i stadig høyere grad 
på nettet for å finne den litteratu-
ren de ønsker å lese. Dessverre 
har vi ikke fått etablert et felles 
nettsted for slik formidling, slik 
som for eksempel Danmark har, 
med sin litteratursiden.dk. Det 
betyr at hvert enkelt bibliotek må 
utvikle sine egne løsninger, at 
man ofte er prisgitt kommunale 
rammer, og at mange bibliotek 
bruker mye ressurser på å anbe-
fale de samme bøkene. Det er in-
gen heldig situasjon, men desto 
viktigere er det at de som formid-
ler er klar over hva anbefalinger i 
disse formatene krever og hva 
som er suksessfaktorer ved kom-
munikasjon på nettet. En rekke 
av oppgavene som er skrevet på 
litteraturformidlingsstudiet har 
behandlet nettopp denne proble-
matikken på en innsiktsgivende 
måte.
 Men ikke all formidling er 
formidling med ord. Visuelle vir-
kemidler er en vesentlig del av 
kommunikasjonen, og det er stu-
diets mål også å bevisstgjøre om 
denne dimensjonen. Arkitektur, 
innredning, skilting, og alt fra ut-
forming av nettsted til plakater 
og småtrykk, inngår i problema-
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tikken, men studiet legger særlig 
vekt på forståelsen for bokutstil-
lingens kommunikative mulighe-
ter. Å skape blikkfang, å appelle-
re til publikums estetiske sans, og 
å gi nye og kanskje uventede im-
pulser, er utstillingens styrke.
 Når en interessant utgivelse 
ikke er lånt ut på to år, kan det 
være nødvendig å aktualisere den 
i en utstilling der den settes inn i 
en spennende kontekst. En for-
midlerutdanning må hjelpe stu-
dentene å tenke kreativt om 
hvordan samlingen kan vitalise-
res også på denne måten.

Å utvikle dømmekraften

Her kommer overveielser om hva 
som skal formidles inn. Dermed 
er vi også inne på spørsmålet om 
kvalitet. En viktig dimensjon ved 
masterstudiet i litteraturformid-
ling er utviklingen av studentenes 
dømmekraft. Det innebærer at 
man må tilegne seg en teoretisk 
forståelse av hva verdi og vurde-
ring er. Men man må også bevisst 
trene vurderingsevnen gjennom 
konfrontasjon med ulike typer 
tekster med ulike typer funksjon, 
og dessuten øve seg i å reflektere 
over eget verdigrunnlag gjennom 
konfrontasjon med andres vurde-
ringer, enten det dreier seg om en 
kritiker, en kollega eller en leser 
uten noe profesjonelt forhold til 
litteraturen.
 Kvalitet dreier seg ikke om 
høyt og lavt, om populært eller 
smalt. Det er relativt til bruk og 
funksjonsområde, men ikke rent 
subjektivt og fullt mulig å argu-
mentere for. Å kunne bedømme 
en kulturytrings kvalitet fordrer 
kjennskap til sjangeren og sjange-
rens bruksområde, men også for-
ståelse for at det ofte er spørsmål 
om å vekte ulike verdier mot 
hverandre og argumentere for 
vektleggingen. Evne til å vurdere 
kvalitet i forhold til funksjonsvir-
kelighet er helt grunnleggende for 
god samlingsutvikling, og det er 

basis for en vellykket formidling.

Leseopplevelsen

En litteraturformidler vil gjerne 
bidra til å skape gode leseropple-
velser, enten det dreier seg om det 
intellektuelt, estetisk eller under-
holdningsmessig stimulerende. 
Men hva er en leseropplevelse? 
Hva skjer i leseprosessen? Hva 
handler leserens kommunikasjon 
med teksten om? Kulturstatistik-
ken forteller oss om sosiale, al-
dersmessige og kjønnsrelaterte 
forskjeller i lesevaner, men når 
det gjelder preferanser i litteratur, 
film, musikk, spiller individuelle 
og personlighetsmessige forskjel-
ler en svært stor rolle.
 Formidleren må være klar 
over dette spennet. Litteraturfor-
midlingsstudiet legger vekt på å 
utvikle en forståelse for sammen-
hengen mellom leseopplevelse og 
erfaring, og ikke minst hvor 
kompleks denne sammenhengen 
er. Igjen angriper vi problematik-
ken både teoretisk og med ut-
gangspunkt i empiriske leserun-
dersøkelser. Perspektivet er 
litteratursosiologisk. For littera-
turviteren vil de mange amatørle-
seres spontane litteraturopplevel-
ser gjerne te seg som ukvalifiserte 
og overflatiske lesninger. For lit-
teratursosiologen er de interes-
sante, nettopp fordi de forteller 
om litteraturens liv i samfunnet, 
om sammenhengen mellom lese-
opplevelse og personlig, sosial og 
kulturell erfaring.

Formidling er 

bibliotekpolitikk

Formidling handler ikke bare om 
den enkelte bokprat eller den ene 

vellykkede formidlingssamtalen 
med en låner. Det handler om 
planmessig og langsiktig arbeid. 
Bibliotekene må ha en bevisst po-
litikk og en formidlingsstrategi 
som involverer hele virksomhe-
ten, som omfatter konkrete prio-
riteringer og som gjør det mulig å 
bygge opp stadig større kompe-
tanse i personalet, gjennom ana-
lyse av behovssituasjonen, erfa-
ring og evaluering.
 Det gjennomføres mangfoldi-
ge gode formidlingstiltak i biblio-
tek-Norge, men det er en svakhet 
at erfaringene fra tiltakene ikke 
blir tatt godt nok vare på, spredt 
og brukt på ny. På den måten blir 
det vanskelig å akkumulere 
kunnskap om hvilke tiltak og hva 
slags arbeidsmåter som gir ge-
vinst. Derfor inneholder littera-
turformidlingsmodulen også en 
administrativ komponent, som 
griper fatt i denne problematik-
ken. Studentene må lære å tenke 
systematisk og langsiktig om-
kring formidlingsvirksomheten. 
Det skal være sammenheng mel-
lom formidlingstiltak, samlings-
utvikling, organisering av biblio-
teket og kompetansebygging.
 Litteraturformidlingsmodu-
len på masterutdanningen har 
særlig relevans for bibliotekarer 
som jobber i folke- og skolebibli-
otek. Men også bibliotekarer 
som jobber i fagbibliotek har tatt 
utdanningen med utbytte. Det 
viktige er at studiet er innrettet 
på bibliotekarens særegne yrkes-
rolle. Masterutdanningen på Uni-
versitetet i Oslo mangler det hel-
hetlige bibliotekperspektivet som 
studiet på Høgskolen i Oslo og 
Akershus har som sin forse. 

Den neste litteraturformidlingsmodulen på HiOA gjennomføres våren 
2012, og søknadsfrist for studenter som ikke tar full mastergrad er 20. 
november. Ønsker man full masterutdanning innenfor dette området, 
kan modulen kombineres med studiet i litteratursosiologi og en rekke 
andre tilbud. En del studenter integrerer kurset Litterær journalistikk 
fra journalistutdanningen i sin fulle mastergrad. En mastermodul i 
barnebibliotekarbeid er på trappene.

Se også 

artikkelen om 

formidling på 

nett s. 47-53, 

hvor det gjøres 

en sammenlik-

ning mellom 

bloggene til 

biblioteket på 

Handelshøysko-

len BI og Horten 

biblioteket.
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Gamle bøker, mørke trange  
. ganger og en ulende lyd 
. fra husets lufteanlegg. 

Det kunne vært tatt ut fra en 
skrekkfilm, men i realiteten be-
finner vi oss i underetasjen på 
Kristiansand folkebibliotek. Nor-
malt trasker vi rundt med boktral-
ler i disse gangene, men denne set-
tingen kan brukes til så mye annet. 
Hvem har sagt at ikke biblioteka-
rer også kan ha fantasi?
 For andre året på rad satte vi 
oss ned og brukte fantasien til å 
skape en spennende reise for barn 
og ungdom under kulturnatta i 
Kristiansand. Sammen med Laiv-
gruppa Solgløtt skapte vi en histo-
rie og en stemning som fikk selv 
russen til å skrike.

Hva er en Laiv?

En Laiv er rollespill der alle delta-
kerne følger en historie, men der 
de selv er fri til å bruke sine egne 
ideer, stemmer og kunnskap. Dette 
er et skuespill der bare miljøet er 
satt på forhånd, og der resten 
kommer av seg selv. Det finnes 
utallige typer laiver, alt fra Star 
Wars til middelalderlaiver, cow-
boy og indianer, og påskekrim. Et 
ledd i alle laivene er at en del roller 
allerede er fordelt. Helter, skurker, 
historieforteller/guide osv. 

 Etter en måneds planlegging 
med manusskriving, var historien 
og rekvisittene på plass. Mye av 
settingen ble i år, som i fjor, hentet 
fra Harry Potter – en franchise 
som alle barn og unge kjenner til. 
Vi skjønte at vi hadde truffet greit 
da tiåringer møtte opp med trylle-
staver og hadde pugget alle form-
lene til Harry Potter i hodet. Det 
haglet med formler og staver un-
der hele rundturen, og skumle kos-
tymer og en mørk stemning gjorde 
at de fleste gikk hjem med en litt 
høyere hjertefrekvens. Laiven i år 
ble delt opp i tre grupper, to for de 
yngste og en for eldre ungdommer. 
I alt hadde vi ca 40 deltakere fra 7 
til 19 år. En litt mer tilrettelagt his-
torie gjorde at den eldste gruppa 
også ble skremt.

Hvordan lage Laiv?

– Kontakte noen som har erfaring 
med laiv, for vår del ble det Laiv-
gruppa Solgløtt, www.solglott.
org. Gruppa har unge og voksne 
med god erfaring i å skrive manus 
og tilrettelegge med tanke på re-
kvisitter osv.
– Finn ut av location. Hva skal til 
for å få dette gjennomført? Hvilke 
rom og effekter har dere selv til 
disposisjon? Husk at en Laiv na-
turligvis også kan foregå utendørs.

– En Laiv krever at mange stiller 
opp, også fra biblioteket sin side. 
På denne laiven deltok fem fra bi-
blioteket samt mange fra Laiv-
gruppa Solgløtt. Snakk litt rundt 
og finn ut hvem som har lyst og 
tid, hvilke roller de passer til og 
hvilket ansvar de skal ha. Eksem-
pelvis gikk brannalarmen to gan-
ger under våre laiver på grunn av 
levende lys og røykmaskiner, noe 
som krevde litt ekstra av persona-
let. Ta eventuelle brannalarmer og 
andre uventede hendelser med i 
planleggingen.
– En Laiv passer ikke for alle. Når 
historien er satt, tenk gjennom hva 
som er en naturlig aldersgrense. 
Mange kan bli redde og vil ut av 
historien underveis. Ha derfor ru-
tiner på hvordan dette skal gjen-
nomføres. Det en syvåring synes er 
skummelt, synes kanskje en fem-
tenåring er teit.
– Markedsføring! Ta kontakt med 
aviser som kan skrive litt om dette, 
bruk Facebook og andre sosiale 
medier. Laivgruppen vil også kun-
ne markedsføre dette til sine med-
lemmer. Husk å spørre foreldrene 
om tillatelse til å ta bilder under-
veis. 
 Kontakt gjerne Kristiansand 
folkebibliotek om dere lurer på 
noe mer. 

Av Espen  

Halvorsen,

Kristiansand 

Bibliotek

Hva skjuler seg i

 MØRKET?

Forventnings-

fulle. Noen av 

laiv’erne venter 

på at det skal 

brake løs.
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Musashi ble født inn i en samurai-
familie i Japan mot slutten av 
1500-tallet. Dette var en voldelig 
periode i Japans historie, og Mu-
sashi kjempet ikke bare i krig, men 
var også en vellykket duellant. 
Som samurai fulgte Musashi bus-
hido, som direkte oversatt betyr 
“krigerens vei”. Det er en streng 

filosofisk kodeks som henter inspi-
rasjon fra taoisme, shintoisme, 
konfusianisme – men mest av alt 
zenbuddhisme, hvor do (tao) er et 
viktig begrep som betyr vei. Man 
skal finne sin vei, og følge den 
gjennom livet. Under Tokuga-
washogunatet (1603-1868) utvi-
klet bushido seg til å bli så mye 

mer enn en kodeks for krigere. 
Idet samuraiene gikk fra å være 
krigere til å være administratorer, 
kunstnere og forvaltere ble også 
bushido forvandlet.
 Fra tid til annen kommer det 
opp debatter som handler om bi-
bliotekets rolle i dagens, og fremti-
dens samfunn – og temperaturen 
kan bli høy. Ikke minst kommer 
debatten opp når det er snakk om 
bibliotekarutdanningen. Hvem 
skal ivareta skolebiblioteksopplæ-
ringen? Hvem skal drive utviklin-
gen? Skal vi være generalister, aka-
demikere eller hylleryddere? Skal 
det være bøker, eller skal det være 
filer som er vårt fokus? Noen øn-
sker seg tradisjonelle biblioteker, 
mens andre knapt vil være et bi-
bliotek overhodet. Jeg tror vi kan 
ta vare på både tradisjonelle og 
moderne aspekter i en og samme 
organisasjon, men vi må våge. 
Samuraienes lærdom er enkel: du 
skal ha tro på at du lykkes med det 
du gjør, og du skal tro at du er den 
beste til jobben. Alternativet er ut-
slettelse. I konkurransen om mid-
ler, oppmerksomhet og anseelse 
kan det lønne seg å ikle seg en 
samurais rustning, og lukke hen-
dene om et skarpt sverd – om enn 
aldri så imaginært.

Les hele artikkelen på 
http://www.bokogbibliotek.no 

Samuraibibliotekarens vei
Om du spør en bibliotekar hvilke tenkere som er viktige å vite om får du nok raskt Ranga-

nathan og Dewey som svar. Om jeg i tillegg svarer Miyamoto Musashi vil muligens de 

færreste vite hvem det er, og de som vet kunne nok lurt på om jeg forstod spørsmålet 

riktig. Likevel mener jeg at Miyamoto Musashi er en mann bibliotekarer bør vite noe om, 

og kanskje til og med lese noe av.

w
w

w
.b

o
k

o
g

b
ib

li
o

te
k

.n
o

A
v

 J
im

i 
T

h
a

u
le

, 
b

ib
li

o
te

k
a

r 
v

e
d

 L
æ

ri
n

g
s

-

s
e

n
te

r 
o

g
 b

ib
li

o
te

k
 v

e
d

 H
ø

g
s

k
o

le
n

 i
 O

s
lo

 

o
g

 A
k

e
rs

h
u

s

Bok og Bibliotek           5 / 2011           33



P
ro

fe
s

s
o

r’
n

A
v

 p
ro

fe
s

s
o

r 
R

a
g

n
a

r 
A

u
d

u
n

s
o

n
, 

 

H
ø

g
s

k
o

le
n

 i
 O

s
lo

, 
a

v
d

. 
JB

I

Hvor nyttig er 

folkebiblioteket?
Bibliotekets betydning ser ut til å holde seg i Internettets tidsalder. Et klart flertall i 

befolkningen mener at folkebibliotekene enten er like viktige som før Internettet 

kom (43 prosent) eller at det er blitt enda viktigere (15 prosent). Men så mange som 

32 prosent mener bibliotekenes betydning er redusert.

Bibliotekbruk varierer fra livsfase til livsfase. Det er vanskelig å skille markant 

mellom brukere og ikke-brukere. Det er bare et svært lite mindretall som aldri 

bruker biblioteket.

Folk har nytte av biblioteket på en lang rekke livsområder – jobb og utdanning, 

familie- og privatliv, hobbyvirksomhet osv. Men i Norge ser det ut til at andelen 

respondenter som oppgir å ha hatt konkret nytte av biblioteket på disse ulike livs-

områdene, er markant lavere enn i vårt naboland Finland

Hvor er mennene? Ikke bare er kvinnene de flittigste lånerne av bøker – de skårer 

høyere enn menn på så å ai alle bruksmåter.

Dette er noen av de foreløpi-

ge hovedkonklusjonene fra en 
survey som nylig er gjennomført 
ved Institutt for arkiv, bibliotek og 
informasjonsfag ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus. (Puh!). Under-
søkelsen er en del av et nordisk 
prosjekt som skal undersøke hvil-
ke nytte nordiske bibliotekbrukere 
har av bibliotekene på ulike livs-
områder.
 Initiativet til dette nordiske 
samarbeidsprosjektet ble tatt av 
professor Pertti Vakkari ved uni-
versitetet i Tampere. Den norske 
delen av dette prosjektet er støttet 
økonomisk av Nasjonalbibliote-
ket. Datainnsamlingen ble foretatt 
i siste uke i september 2011, så det 
er blodferske data vi nå kan gi den 
aller første og i aller høyeste grad 
foreløpige presentasjonen av. Et 

nasjonalt representativt utvalg på 
1000 personer ble stilt spørsmål 
om sin bibliotekbruk, nytten de 
har hatt av biblioteket på ulike 
livsområder, bruken av biblioteket 
som møteplass, hvor flinke de sy-
nes bibliotekene er til å oppfylle 
ulike deler og hvordan de mener 
Internettet har påvirket biblioteke-
nes betydning. Datainnsamlingen 
ble gjennomført ved hjelp av et 
webpanel av Sentio research.
 52 prosent av respondentene i 
denne undersøkelsen oppgir å ha 
brukt folkebiblioteket en gang el-
ler mer siste år. Det vi kan definere 
som noenlunde regelmessige bru-
kere – de som oppgir å ha brukt 
biblioteket noen ganger i halvåret 
eller oftere – utgjør 36 prosent. 
Det er ikke overraskende tall. Men 
de to siste svaralternativene på 

dette spørsmålet var: Har brukt 
biblioteket tidligere, men ikke i år 
og til slutt: har aldri brukt biblio-
teket. 38 prosent oppgir at de har 
brukt biblioteket før, men ikke 
siste år. Bare 9 prosent har aldri 
brukt biblioteket – altså en for-
svinnende liten minoritet. Slik sett 
ser bibliotekets problem ikke ut til 
å være at vi ikke når fram til alle 
eller de aller, aller fleste, men at vi 
mister et betydelig antall brukere. 
Menn er overrepresentert sam-
menlignet med kvinner både blant 
dem vi mister (40 mot 36 prosent) 
og særlig blant dem vi ikke har 
nådd fram til, dvs, de som aldri 
har brukt biblioteket. 13 prosent 
av mennene svarer at de aldri har 
brukt biblioteket mot bare 5 pro-
sent av kvinnene. Den forskjellen 
er statistisk signifikant.
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Som pekt på innledningsvis 

er det et klart flertall – 58 pro-
sent – som mener at biblioteket 
enten er like viktig som før Inter-
nettet eller viktigere. Dette funnet 
er noenlunde likt det denne for-
fatteren fant i en survey som ble 
gjennomført i 2000, da Internet-
tet var langt mindre utbredt enn 
det er nå. (Se boka ”Det siviliserte 
informasjonssamfunn” fra 2001). 
Slik sett kan man si at biblioteket 
holder stillingen ganske bra. Men, 
som i 2000, finner vi at bibliote-
ket har utfordringer med hensyn 
til å dokumentere relevans i en-
kelte grupper. Langt flere menn 
en kvinner mener bibliotekets be-
tydning blir mindre – 39 mot 25 
prosent. Det er også langt flere i 
de yngste alderskategoriene – de 
mellom 18 og 39 år – som mener 
at bibliotekets betydning kommer 
til å reduseres sammenlignet med 
de noe eldre.
 Taper de unge troen på biblio-
teket er det naturligvis en utfor-
dring av dimensjoner. Men samti-
dig kan vi si at utgangspunktet 
for å møte denne utfordringen er 
godt: I de aller fleste gruppene er 
det over femti prosent som mener 
at bibliotekets betydning vil være 
som før eller øke – også blant 
mennene og blant de yngste. Og 
om de yngste kan se ut til å svikte 
noe, er det viktig å peke på at 
blant dem som oppgir student 
som yrke, er andelen som mener 
biblioteket er like viktig eller vik-
tigere enn før høyere enn for hele 
utvalget: 63 prosent. I denne 
gruppa som jo er viktig for fram-
tida er det en så høy andel som 20 
prosent som mener bibliotekets 
betydning vil øke.

Med hensyn til hva folk har 

gjort på biblioteket, er det de 
klassiske bruksmåtene som domi-
nerer. Det er påfallende hvor raskt 
andelen regelmessige brukere av 
en tjeneste synker når vi beveger 
oss utenfor den aller mest tradi-

sjonelle bruksmåten – boklån, 
som 58 prosent av brukerne opp-
gir å bruke regelmessig, dvs. flere 
ganger i halvåret eller oftere. 32 
prosent oppgir å ha fått hjelp av 
bibliotekarene til å finne fram til 
litteratur eller informasjon og 25 
prosent har lest aviser og tids-
skrifter og 23 prosent har lånt vi-
deo, dvd eller spill. Men for de 
fleste av de øvrige tjenestene er 
andelen relativt lav og varierer ty-
pisk mellom 10 og 20 prosent. 
Det er for eksempel ikke mer enn 
8 prosent som sier at de har del-
tatt på kulturarrangement i bibli-
oteket noen ganger i halvåret eller 
oftere og ikke mer enn 14 og 15 
prosent som sier de har brukt in-
ternett i biblioteket og bibliote-
kets leseplasser så ofte.
 For de aller fleste tjenestenes 
vedkommende, er andelen kvin-
ner som bruker dem regelmessig 
betydelig høyere enn for menne-
nes vedkommende. Det sies gjer-
ne at kvinnene låner bøker for 
hele familien. Men de går sann-
synligvis ikke på møter og kultur-
arrangement i biblioteket eller 
utfører arbeidsoppgaver i forbin-
delse med jobben sin på vegne av 
mann og barn. Så det er grunn til 
å spørre: Hva driver mennene 
med?

Hva så med opplevd nytte? 
Aktive og tidligere bibliotekbru-
kere ble spurt om hvor ofte de i 
løpet av de siste par årene har 
opplevd at biblioteket har vært til 
nytte på ulike områder, fra å finne 
fram til litteratur via studier og 
utdanning, barneoppdragelse og 
utvikling av yrkeskompetanse til 
ferie og friluftsliv.
 To områder skiller seg ut: 43 
prosent sier at de ofte eller av og 
til har opplevd at biblioteket har 
vært til nytte når de leter etter 
skjønnlitteratur og 36 prosent 
svarer det samme når det gjelder 
faglitteratur. Så har vi noen områ-
der hvor pluss minus 20 prosent 

opplever at biblioteket ofte eller 
av og til er nyttig. Det gjelder å 
gjennomføre en utdanning og in-
teresse for historie eller samfunns-
spørsmål.
 En tredje kategori områder 
der biblioteket ofte eller av og til 
oppleves som nyttig, varierer 
rundt 10 prosent. Det gjelder ge-
nerell utvikling av yrkeskompe-
tanse, informasjon om studie- og 
utdanningsmuligheter, videreut-
danning i nåværende yrke, reiser 
og ferie, helse og til slutt kreative 
aktiviteter som å spille et instru-
ment, synge, håndarbeid mv. Når 
det gjelder felt som boligspørs-
mål, forbrukerspørsmål, økono-
miske og juridiske forhold, barne-
stell og barneoppdragelse, sosiale 
relasjoner og utendørsaktiviteter 
og friluftsliv, er det bare 4-6 pro-
sent som opplever at de ofte eller 
av og til har hatt nytte av folkebi-
blioteket.
 De finske tallene er gjennom-
gående langt høyere: I Finland er 
det for eksempel 43 prosent som 
oppgir at biblioteket har vært til 
nytte i helsespørsmål mot bare 9 
prosent i Norge. 24 prosent av 
finnene har hatt nytte av bibliote-
ket i forbrukersaker mot bare 6 
prosent i Norge. Mer enn hver 
fjerde finne synes biblioteket er til 
nytte i barneoppdragelse, mens 
det gjelder en svært liten andel av 
de norske respondentene. Og hva 
i all verden kan forklare at 27 
prosent av finnene – tause og in-
troverte som de etter fordomme-
ne skal være – har hatt nytte av 
biblioteket i sine sosiale relasjo-
ner mot bare 6 prosent av nord-
mennene og nordkvinnene? Eller 
at 58 prosent av finnene oppgir å 
ha hatt nytte av biblioteket i for-
bindelse med selvstudier på friti-
da mot bare 17 prosent av nord-
mennene?
 Kan det ha noe med forskjel-
lene i finsk og norsk bibliotekpo-
litikk å gjøre?
 Fortsettelse følger.
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Av Kristin Ørja-

sæter, direktør 

for Norsk barne-

bokinstitutt

Det er ingen nyhet at barne- og 

ungdomslitteraturen utvikles i takt 

med andre medier, spesielt den 

internasjonale film- og barne-tv-

produksjonen har hatt stor betyd-

ning for utgivelsene i Norge. Det er 

mer bemerkelsesverdig at andre 

medier styrer det litterære form-

språket, og at Dagsrevyen er blitt 

leverandør av litterært stoff.

Digital, mediert og politisk 

barne- og ungdomslitteratur
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Barnelitteratur er kjenne-
tegnet ved at barn er 
handlende aktører som er 

blitt tildelt større makt enn de 
har i virkeligheten, skriver litte-
raturprofessor ved Cambridge 
University Maria Nikolajeva1  

1  Se for eksempel Maria Nikolajeva: ”Børnelitteratur: 

kunst, pædagogik og magt”, i Nina Christensen og 

Anna Karlskov Skyggebjerg (red.): På opdagelse i bør-

nelitteraturen. Festskrift til Torben Weinreich (2006).

– mens ungdomslitteraturen ut-
merker seg ved å sette fokus på 
identitetsutvikling og ansvar for 
egne valg. Den realistiske barne- 
og ungdomslitteraturen har hatt 
en tendens til å stille fokuset 
skarpt på de sentrale personene 
på en måte som gjør at det sam-
funnet personene lever i, får min-
dre betydning. I fantasy-littera-
turen er det derimot tradisjon for 
en aktiv samfunskritikk. Denne 
arbeidsdelingen er i ferd med å 
forskyves. Barne- og ungdomslit-
teratur er i ferd med å bli mer 
politisk, på en ny måte.
 I følge Norsk barnebokinsti-
tutts statistikker over bokutgi-
velsene ble det i 1990 gitt ut 624 
titler for barn og unge; 409 over-
settelser og 215 originalt nor-
ske.2 I år 2000 var tallene steget 
til 719 utgivelser totalt; 450 
oversettelser og 269 originalt 
norske.3 Tallene for 2010 er ennå 
ikke klare, men i 2009 kom det 
ut 1162 bøker for barn og unge i 
Norge. 60% av de samlede utgi-
velsene det året er oversettelser 
(1990: 66%, 2000: 63%).4 At 
barne- og ungdomslitteraturen 
inngår i et internasjonalt krets-
løp er som det skal være. At 70% 
av oversettelsene i 2009 kom fra 
engelsk er ingen overraskelse.
 ”Det er særlig bildebøker ba-
sert på ulike seriekonsepter, fra 
filmer og tv for de aller yngste, 
som bidrar til dette høye tallet,” 
skriver Sofie Arneberg, spesialbi-
bliotekar ved Norsk barnebokin-
stitutt.5 
 En betydelig del av den øvrige 
litteraturen som gis ut for barn 

2  ”Barne- og ungdomslitteratur utgitt i Norge 1990 og 

1996”, i Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold 

(red.): Årboka. Litteratur for barn og unge 1998. 

3  ”Barne- og ungdomslitteratur i Norge 2000 Statis-

tikkar”, i Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold 

(red.): Årboka. Litteratur for barn og unge 2002. 

4  Alle tallene over inkluderer både nyutgivelser og før-

stegangsutgivelser. Nyutgivelsene utgjør ca en fjer-

dedel av det samlede materialet for 2009 (2000: 

12%). 

5  Sofie Arneberg: ”Statistikk over barne- og ungdoms-

litteratur i Norge 2009”, http://barnebokinstituttet.
no/biblioteket/statistikk_for_barne_og_ungdomslitte-
ratu/statistikk_over_barne_og_ungdomslitterat

og unge er også kjent fra andre 
medier. Mens fortellinger for 
større barn rekapituleres i spille-
filmer og TV-serier (i noen tilfel-
ler er det boka som rekapitulerer 
filmen), blir småbarnslitteratu-
ren animert (eller omvendt: ani-
masjonsfilmer får et etterliv som 
bildebok).
 Volumet i de samlede kana-
lers sendeflater tilsier at kun en 
liten del av tilbudet er norskpro-
dusert. Tsjekkiske, japanske, bri-
tiske, amerikanske og canadiske 
animasjonsfilmer for barn lever 
videre som bildebøker i det nor-
ske boksystemet. I år ble disse 
utgivelsene komplettert med Tin-
ga-Tinga (barne-TV, fortellinger 
og aktivitetsbøker), en britisk 
produksjon som formidler et øst-
afrikansk folkloristisk inspirert 
univers. Småbarnslitteraturen er 
like global som litteraturen for 
større barn og unge. 

Når mediet kommer 

i forgrunnen

Den digitale teknologien har re-
volusjonert produksjonsbetingel-
sene. Forlagene bedyrer at appli-
kasjonene for iPhone og iPad er 
på eksperimentstadiet og bruker 
velkjente norske bildebøker til å 
høste sine erfaringer. Tekst og 
bilde gjengis fra bøkene. Leseren 
kan velge å se teksten, eller fjerne 
den, lytte til en høytlesning eller 
ikke, mens de ser på bildene. De 
fleste app’ene er fortellinger som 
små barn kan dele med voksne, 
eller kose seg med på egenhånd.
 Tambar-serien til Tor Åge 
Bringsværd og Lisa Aisato var 
først ute. Så fulgte Karsten og 
Petra-serien, som Tor Åge Brings-
værd har laget sammen med 
Anne Holt. Begge seriene legger 
bokformatet til grunn for det 
kunstneriske arbeidet, mens for-
laget står for arbeidet med appli-
kasjonen. 
 Nikolai Houm og Rune 
Markhus’s Når alle sover kom ut 
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som app og bok parallelt. Her er 
det tydelig at illustratøren Mark-
hus har forholdt seg aktivt til den 
effekten som underlyset fra skjer-
men gir til å oppnå en markant 
dybde i bildene. Dessuten gir 
opplesningen liv til teksten på en 
underfundig måte. Derfor kan 
app’en by på en større estetisk 
opplevelse enn bildeboka.
 De tydelige fargeflatene og 
den enkle streken i Kari Stai’s bil-
debok Jakob & Neikob (2008) 
er antagelig digitalt produsert. 
De fremstår klarere og mer ly-
sende som app enn i boka. Dess-
uten har man i arbeidet med 
app’en utnyttet figurenes egen-
skaper til å invitere småbarn inn 
i en interaktiv lek. Når barnet tar 
på Jakob sin kropp lyder det et 
tydelig ”JA!”, og tilsvarende 
med Neikobs ”Nei!”. Trykk på 
bilen og du hører et ”vroooomm”, 
trykk på trommen og du hører 
en trommetrudelutt. Teksten kan 
slås av og på, opplesningen like-
så, så her er det rom for mange 
varianter av muntert samspill 
mellom voksne og barn. 
 Stian Holes Garmanns som-
mer (2006) er også utgitt som 

app i år. Høyt-
lesningen led-
sages av lyd-
kontentum 
som fuglekvit-
ter, biesum-
ming, glass-
klirring og så 
videre. Lydene 
sanses umid-
delbart, men 
oppfattes ikke 
nødvendigvis 
med det sam-
me. Når lese-
ren gjenkjen-
ner lydene 
oppstår det en 
gledelig erkjen-
nelse av å lytte 
til erfaringen 
av sommer. 
Derved kom-
mer settingen 
for handlingen 
tydeligere frem 
i app-leserens 
bevissthet enn 
i bokleserens. Illustrasjoner er i 
utgangspunktet digitale collager. 
Når disse gjengis på den digitale 
skjermen blir komposisjonen ty-

deligere enn i 
papirgjengivel-
sene. Resulta-
tet er at leseren 
ikke bare ser 
bildet, men 
også blir opp-
merksom på 
komposisjo-
nens bestand-
deler (flater, 
farger, linjer og 
former). I til-
legg er denne 
app’en utstyrt 
med bevegelige 
bildeelemen-
ter; en veps 
som beveger 
seg oppover 
veggen, en ma-
rihøne som 

lander på nesa til Garmann, fla-
grende sommerfuglvinger, sur-
rende øyenstikkere gir liv til for-
tellingen. Garmanns sommer-
app’en er ikke interaktiv på den 
måten at leseren kan påvirke for-
tellingen, men den er utpreget 
multimodal; Leseren sanser for-
tellingens univers gjennom øye 
og øre, tanke og minne, derved 
oppstår det en mer kompleks es-
tetisk opplevelse enn ved lesnin-
gen av boka.
 Det er morsomt med applika-
sjoner når ’gamle’ bildebøker får 
et overraskende nytt liv. Og fore-
løpig har teknologien nyhetens 
interesse. Kanskje vil de visuelle 
fortellingene endre karakter når 
forfatterne blir mer vant til det 
vell av uttrykksmidler som tek-
nologien tilbyr, og i enda sterkere 
grad utnytter denne i forteller-
teknikk og komposisjon. Men 
foreløpig kan det, paradoksalt 
nok, virke som om de største for-
andringene som den digitale tek-
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nologien har forårsaket, er å fin-
ne i skriftdominerte fortellinger, 
gjerne for litt større barn. De er 
minst like inspirert av den digi-
tale revolusjonen, men her hand-
ler det om innholdet. 

Mediert litterært stoff

Internasjonale mediebegivenhe-
ter og storfilmer med undergang-
stematikk har inspirert både acti-
onpregede og mer realistisk 
formede ungdomsromaner på en 
så markant måte at ungdomslit-
teraturen er i ferd med å endre 
karakter.
 Meg bekjent begynte det med 
oversettelsen av William Bells 
Forbidden city (1990) til norsk. 
Det spesielle med denne ung-
domsromanen er at det tilsynela-
tende er en dokumentarroman 
om studentopprøret i Beijing. 
Det dokumentariske preget gir 
leseren anledning til å bli kjent 
med studentlederne, deres styr-
ker og svakheter og de valgene 
de ble stilt overfor. Men selv om 
forfatteren kjente Beijing godt, 
så var han der ikke i 1989. Do-
kumentaren var ikke ’ekte’, men 
inspirert av fjernsynsdekningen. 
Media gjorde studentopprøret til 
en global begivenhet, derfor ble 
ungdomsromanen Forbidden 
city møtt med stor oppmerksom-
het og oversatt til en rekke språk, 

selv om det ’bare’ var en fiktiv 
dokumentarroman.
 Den nye barne- og ungdomslit-
teraturen som bestreber seg på å gi 
barn og unge en estetisk erfaring 
av å leve i dagens samfunn, har et 
stadig mer bevisst forhold til det 
innholdet som presenteres i andre 
medier. Aleksander Mellis Barne-
regjeringen (2009) henter handlin-
gen fra reality-show, og kombine-
rer det med velkjente litterære 
scenarier som William Goldings 
The Lord of the Flies og P.C. Jer-
silds Barnens ö. Storfilmer med 
undergangsmotiv gjenspeiles i Ter-
je Torkildsens Dystopia-serie 
(2009, 2010, 2011), som handler 
om en ungdomsgruppe på reise. 
Sivilisasjonen bryter sammen un-
der deres skoletur til England. 
Hjemveien blir lang, full av om-
veier og mysterier. Dokumentarfil-
ming står sentralt i Magnhild Bru-
heims På flukt (2010). Harald 
Rosenløw Eegs Gyldig fravær 
(2011) har dystopiske innslag, 
men her er det nyhetsformidlingen 
som har inspirert handlingen: 
Bombene i London og Madrid 
rammet kollektivtrafikken. Ho-
vedpersonene i Gyldig fravær er 
skoleungdom innesperret i en T-
banevogn etter en stor eksplosjon. 
 Disse romanene kombinerer 
et samfunnsbevisst, politisk inn-
hold med en medieinspirert dra-

maturgi. Det er gjerne flere sen-
trale personer, fokus veksler 
mellom disse. De reflekterer livet 
i et mediert samfunn ved å frem-
stille en global bevissthet hentet 
fra det digitale nyhetsbildet.

”Dagsrevylitteratur”

I fortellinger for et noe yngre pu-
blikum blir den globale bevisst-
heten gjerne formidlet gjennom 
humor, som i Endre Lund Erik-
sens En terrorist i senga (2008), 
og Jan Chr Næss’s burleske Teo-
dor Sterk. En trist og blodig for-
telling (2010). For et enda yngre 
publikum er alvoret erstattet av 
optimisme. I Pappa er sjørøvar 
(2011) av Hans Sande og Silje 
Granhaug er Pappa og Tuva mo-
derne Robin Hood-skikkelser. 
 Da Hans Sande gav ut lyrikk-
samlingen Lita grøn grasbok 
(1972) vakte diktet om Lille Fille 
Sprett og Herr Nixon President 
oppsikt. Det er vanskeligere å 
forstå hvorfor årets bok er blitt 
kritisert for å være for politisk. 
Pappa er sjørøvar har alt det 
man krever av en fortelling for 
barn: Den er politisk korrekt (de 
ressurssterke hjelper de svake), 
barn fremstilles som handlende 
og Pappa og Tuva deler på mak-
ten (jamfør Nikolajeva: Barnelit-
teratur er definert ved at barn 
handler som om de har mer makt 
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enn i virkeligheten), fortellingen 
er strukturert over en tradisjonell 
hjem-borte-hjem-modell (spesielt 
tydelig i illustrasjonene som for-
teller en stor del av handlingen), 
og den har en lykkelig slutt (de 
svake har fått vann nok til at de 
kanskje greier seg uten hjelp en 
lang stund, og heltene vender 
trygt hjem). Her er noen barn 
brune, og noen hvite, heltene er 
mer troverdige enn skurkene for-
di bare heltene har en viss kom-

pleksitet (de er antihelter også), 
mens skurkene fremstilles som 
utelukkende flate karakterer.
 Hos Astrid Lindgren er de 
onde aldri tegnet som kompliserte 
skikkelser. Det samme gjelder her. 
Hadde det ikke vært for den kon-
krete henvisningen til Palestina og 
muren som deler området i to, vil-
le Pappa er sjørøvar kunne gått for 
en tradisjonell eventyrfortelling a 
la Brødrene Løvehjerte. Men de 
konkrete referansene, og illustra-

sjonene, som er digitalt fremstilte 
collager av fotografi og tegning 
skaper en virkelighetsreferanse, 
derfor kan Pappa er sjørøvar ses i 
lys av trenden etter Forbidden city. 
 ”Dagsrevylitteraturen” har 
nå vokst seg ganske stor i innen-
for barne- og ungdomslitteratu-
ren. Dette er en litteratur som 
bestreber seg på å gi barn og 
unge en estetisk opplevelse av å 
leve i dagens samfunn. Derfor er 
det også riktig å betegne dette 
som politisk litteratur. Det mest 
bemerkelsesverdige er at denne 
litteraturen plasserer barn og 
unge i et fiktivt univers som lig-
ner på virkeligheten slik den 
fremstilles gjennom nyhetsmedi-
ene. Ny, realistisk barne- og ung-
domslitteratur plasserer sine ho-
vedpersoner i en mediert samtid. 
Den digitale teknologiens revolu-
sjonerende innflytelse på moder-
ne medier gjenspeiles i litteratu-
ren for barn og unge på minst to 
måter:

1) Teknologien byr på flere må-
ter det kan fortelles på, derfor er 
litteraturen blitt mer variert med 
hensyn til uttrykksmåter; bilde-
bøker og iPad-applikasjoner pre-
senterer den samme historien, 
men det estetiske utbyttet er 
ulikt.
2) Nyhetsbildet har omformet 
samfunnsbevisstheten, derfor 
skrives samfunnet tydeligere 
frem i den nyeste litteraturen, 
men det er en mediert samfunns-
fremstilling, og innholdet frem-
står som politisk.

Ny nettportal til British Library
Det britiske nasjonalbiblioteket, British Library, vil snart få en ny nettportal sammen med den 
kongelige opera og det offentlige kringkastingsselskapet BBC. Tanken er blant annet å skape en ny 

offentlig møteplass mellom museer, arkiver og bibliotek, skriver britiske The Guardian.
 Richard Ranff i British Library mener at en slik portal vil vekke interesse verden over, og at også 
arkivene og gjenstandene i operahuset vil trekke et stort, digitalt publikum. BBC vil stå for det tekniske 
opplegget, og er nå også i gang med å digitalisere sitt eget programarkiv.
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Bibliotekene er i dag pris-
gitt gamle standarder og 
systemer. Katalogkortene 

har forsvunnet, men gamle for-
mater og regler som MARC, 
AACR og ISBD dominerer frem-
deles produksjonen av bibliogra-
fiske data. I de nesten 50 årene 
som har gått siden Henriette Av-
ram [1] ved Library of Congress 
utviklet MARC-formatet [2] har 
datateknologien vært gjennom 
en dramatisk utvikling. Internett, 
PC-en, relasjonsdatabaser, nett-
brett og smarttelefoner er bare 
noen av de nyvinningene som 
har kommet etter at MARC først 
så dagens lys.
 Dersom bibliotekenes tjenes-
ter skal fremstå som relevante 
for brukerne, må dataene være 
lette å bruke. Vi må snakke sam-

me «språk» som resten av nettet, 
slik at våre data blir enkle å bru-
ke i alt fra søkemotorer og e-læ-
ringsplattformer til sosiale medi-
er og apper. Overgangen til mer 
moderne formater vil samtidig gi 
bibliotekene mulighet til å velge 
nye og standardiserte teknologi-
er for sine egne tjenester. 

Linked data 

– en mulig vei videre? 

Ledende aktører som Library of 
Congress, British Library og 
OCLC eksperimenterer nå med 
linked data. Linked data benyt-
ter det åpne og standardiserte 
RDF-formatet (Resource De-
scription Framework) der data 
om ting (f.eks. forfattere eller tit-
ler) kan representeres og kobles 
ved hjelp av identifikatorer. Ved 

å bruke RDF oppnås stor fleksi-
bilitet ved at man kan kombinere 
og koble sammen egne og andres 
datakilder. RDF fungerer som et 
universelt dataformat som gjør 
det lettere å dele data på tvers av 
sektorer og institusjoner. Mer-
verdien som kan tilføres biblio-
tekkatalogene kan oppnås ved 
f.eks. å koble data om bibliote-
kers bøker sammen med anmel-
delser fra massemedia. 
 
Pode-prosjektet 

– linked data i praksis

Trefflistene i dagens kataloger 
kan ofte virke forvirrende for 
brukerne. Et fornuftig resultat av 
et søk på en forfatter, ville være 
en treffliste som kronologisk lis-
ter opp de verkene forfatteren 
har skrevet. I dagens bibliotek-

Av høgskole-

lektor David 

Massey, Høg-

skolen i Oslo 

og Akershus og 

prosjektleder for 

”Pode” Anne-

Lena Westrum, 

Deichmanske 

bibliotek

Linked data – 
buzzword eller fremtid?
Ny teknologi gjør det mulig å redefinere bibliotekene og gjøre oss aktuelle 

for brukerne på nye måter. Hvordan kan vi formidle samlingene våre og 

utnytte teknologien for å gi brukerne bedre tjenester? Pode-prosjektet ved 

Deichmanske bibliotek har eksperimentert med linked data og FRBR for å 

teste ut hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. 
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kataloger er ikke dette mulig. 
FRBR-formatet, utviklet av 
IFLA, kan rettlede oss til bedre 
modellering av data, slik at vi 
kan oppnå mer brukervennlige 
trefflister.
 Pode-prosjektet ved Deich-
manske bibliotek har utforsket 
hvordan linked data kan bidra til 
å presentere bedre trefflister. 
Både som bidrag til FRBR-mo-
dellering og for å koble biblio-
tekdata opp mot andre datakil-
der. Dette har vi gjort ved å 
konvertere MARC-data, tilgjen-
geliggjøre dem som linked data 
og ved å lage prototyper på slutt-
brukertjenester.
  Prosjektet har eksperimentert 
med to datasett: forfatterskapene 
til Knut Hamsun og Per Petter-
son samt hele den flerspråklige 
faglitteratursamlingen ved 
Deichmanske bibliotek. Begge 
datasettene har blitt konvertert 
til RDF, og det er laget to proto-
typer med disse dataene som 
grunnlag.
 
Enklere trefflister

Pode samarbeidet med Trond 
Aalberg på NTNU om å FRBR-
isere Hamsuns og Pettersons for-
fatterskap. Aalberg har tidligere 
vært involvert i FRBR-iseringen 
av BIBSYS’ katalog [3]. 
 Målet var å redusere trefflis-
tene til det antall verk de to for-
fatterne er opphavspersoner til. 
Prosessen innebar at vi først FR-
BR-iserte dataene maskinelt. Vi 

kom raskt over problemer med 
ulike skrivemåter for titler, som 
for eksempel Svermere og Svær-
mere (se eksempelpost 1 og 2). 
Dette er samme verk og skal der-
med bare presenteres én gang. 
Konsekvent bruk av standardtit-
tel var derfor nødvendig, og vi 
måtte rette en betydelig mengde 
poster manuelt.
 Da postene var rettet opp og 
dataene FRBR-isert på nytt, kon-
verterte vi dem til RDF. Resulta-
tet var kortere trefflister – med 
én mangel: de var ikke kronolo-
giske. For å få til dette er det 
nødvendig å ha informasjon om 
1. utgave. Dette finnes ikke til-
gjengelig på en enkel gjenbruk-
bar måte i MARC, og vi måtte 
derfor legge til opplysninger om 
årstall for førsteutgave på verke-
ne. Strukturen i linked data er 
godt egnet for å uttrykke relasjo-
ner mellom dokumenter, samti-
dig som fleksibiliteten i RDF en-
kelt lot oss legge til de dataene 
som var nødvendige.
 Sluttresultatet var godt: Et 
søk etter Knut Hamsun som for-
fatter, som i utgangspunktet re-
turnerte en liste på nesten 600 
treff, ga oss nå en liste på 38. 
Dette korresponderer med det 
antall verk Deichmanske biblio-
tek har av Hamsun.
 Vi koblet også verkene med 
data fra DBpedia [4] (RDF-ver-
sjonen av Wikipedia) og Project 
Gutenberg [5], og personer med 
data fra DBpedia og VIAF [6] (et 

internasjonalt autoritetsregister). 
Dette gjør at prototypen er beri-
ket med biografisk informasjon 
om forfatterne og lenker til 
fulltekstversjoner av verkene er 
integrert i trefflisten. DBpedia 
har også opplysninger om inspi-
rasjonskildene til forfatterne og 
hvem de i sin tur har inspirert 
selv. Dette er lister som brukes 
som lesetips og veier videre for 
brukeren.
 Prototypen «Linked authors» 
kan prøves på følgende adresse: 
http://bibpode.no/linkedauthors/
 Moralen er: Det er mulig å få 
til det meste om vi har tilgang til 
gode, entydige metadata.

Flerspråklighet

Det flerspråklige biblioteks fag-
litteratursamling ble også kon-
vertert fra MARC til RDF. Det 
ble gjort noen små justeringer for 
feil/kreativ bruk av MARC-felter 
i konverteringsprosessen, men 
det ble ellers ikke lagt ned mye 
arbeid i vasking av dataene. Ori-
ginalpostene forble uendret. Ho-
vedpoenget med dette eksperi-
mentet var å se om vi ved å 
konvertere rene MARC-data, 
kunne dra nytte av data fra 
OCLC for å navigere i samlin-
gen.
 OCLC har tilgjengeliggjort 
de tre øverste nivåene av Dewey 
som linked data [7]. Datakilden 
består av relasjoner og tekstlige 
beskrivelser på 11 språk. Pode 
koblet disse dataene sammen 

Eksempelpost 1

*100 0$aHamsun, Knut
*24500$aSamlede verker$nB.4$pKratskog ; Sværmere ; Stridende liv ; Under høststjærnen
*260 $aOslo$bGyldendal$c1992
*500 $a1. utg.: 1903 ; 1904 ; 1905 ; 1906
*500 $aVerket består av 15 bind

Eksempelpost 2

*100 0$aHamsun, Knut
*24510$aSvermere
*260 $aOslo$bForlaget$c2009
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med faglitteraturen, og prototy-
pen gir brukeren mulighet til å 
navigere i emnedata med et fler-
språklig grensesnitt.
 Prototypen «Linked nonficti-
on» kan utforskes på følgende 
adresse: http://bibpode.no/lin-
kednonfiction/

Konklusjon

Arbeidet har vist at bibliotekene 
sitter på en mengde strukturerte 
metadata, men at dagens MARC-
format og katalogiseringsregel-
verk ikke understøtter verken 
verkidentifikasjon eller relasjo-
ner mellom poster i tilstrekkelig 
grad. Informasjonen som er la-
gret blir dermed vanskelig til-
gjengelig for gjenbruk. Et eksem-
pel på dette er bruk av notefelter 
(se Eksempelpost 1). Dette er in-
formasjon som er les- og tolkbart 
for bibliotekarer som leser pos-
ten, men ikke for en datamaskin 
som skal behandle store mengder 
informasjon på en enhetlig måte 
for så å presentere det ut til bru-
keren på en fornuftig måte.
 MARC-poster består av løse 
data per post, der forfattere og 
emner ligger som ren tekst, ikke 
som identifikatorer som kan ko-
bles sammen og som kan sette 
oss i stand til å hente inn rele-
vante data fra andre tjenester. 
Tilsvarende er det vanskelig for 
andre å bruke våre data. Biblio-
tekinterne standarder er viktig 
for å knytte bibliotek sammen, 
men nå er det nødvendig å om-
favne ny teknologi som gjør oss i 
stand til å kommunisere med an-
dre interessante miljøer. Miljøer 
hvor vi kan nå nye brukere.
 Det finnes i dag en rekke uli-
ke RDF-datasett som er gjort til-
gjengelig fra bibliotek rundt om i 
verden, i tillegg er det mange an-
dre relevante kilder som autori-
tetsregistere, leksikon, språkko-
der, landkoder, offisielle språk i 
ulike land osv som vi kan benytte 
oss av. Det ligger et stort poten-

Pode

Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Opprinnelse: Biblioteklaboratoriets Mashup-konkurranse i 2007
Støttet av: Prosjektmidler fra ABM-utvikling
Referansegruppe: Biblioteklaboratoriet
Samarbeidspartnere: Trond Aalberg ved IDI NTNU, UBIT2010/Rådata 
nå! ved NTNU, Libriotech, Buskerud fylkesbibliotek/Glitreprosjektet, 
LIBRIS (Sverige), Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Oslo
Nettside: http://www.bibpode.no
Kildekode: http://github.com/pode
Podes SPARQL-endpoint: http://bibpode.no/rdfstore/endpoint.php

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records): en 
modellering av bibliografiske data med vekt på brukeroppgaver. 
Modellen er utviklet av IFLA. 
 

RDF (Resource Description Framework): en modell utviklet av W3C for 
å uttrykke metadata og utveksle data på en standardisert form. 
 

Linked data: en metode for å publisere data på en måte som 
fremhever 
sammenkobling og gjenbruk. 
 

Project Gutenberg: et frivillig basert prosjekt for å digitalisere, 
arkivere og publisere fritt tilgjengelige tekster. Det første digitale 
biblioteket.

Kilder

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Henriette_Avram

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standards

[3] http://www.bibsys.no/files/pdf/publikasjoner/prosjektrapporter/
prosj.rapp_frbr_i_bibliotekkataloger.pdf 

[4] DBpedia: http://dbpedia.org/About

[5] Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/

[6] VIAF – Virtual International Authority File: http://viaf.org/

[7] Dewey datasett fra OCLC: http://dewey.info

sial i å koble metadataene våre 
med andre datakilder, både for å 
bygge nye tjenester og for å ut-
vide gamle. Det åpner for for-
midlingstjenester på tvers av sek-
torer, uavhengig av tradisjonelle 
biblioteksystem. 
 Det er bare fantasien som set-
ter grenser for hvilke presenta-
sjoner og søk det er mulig å gjøre 

om vi gjør metadataene våre til-
gjengelig i et åpent og anvendelig 
format. Bibliotekarer har spiss-
kompetanse på strukturering og 
gjenfinning. Ved å bruke denne 
kompetansen inn mot ny tekno-
logi, har bibliotekene potensial 
til å ta en tydelig og sterk posi-
sjon. Linked data kan være et av 
svarene på dette. 
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I Bok og Bibliotek nr. 3/2011 
etterlyser Hans Martin Fa-
gerli mer omtale og interesse 

for den nye systemløsningen til 
BIBSYS. Vi har også savnet en 
debatt, og vil i denne artikkelen 
vise de store konsekvensene sys-
temskiftet kan få for det biblio-
grafiske arbeidet i Norge.
 Vår bekymring er at vi kan 
ende opp med et klasseskille mel-
lom medlemsbibliotekene i BIB-
SYS og resten av sektoren – i sær-
deleshet folkebibliotekene. 
Gjennom overgangen til nytt bi-
blioteksystem vil deltakerne i BIB-
SYS-samarbeidet bli del av et do-
minerende bibliotekteknologisk 
miljø. De vil derfor kunne gjen-
nomføre endringer i takt med den 
internasjonale utviklingen. Nasjo-
nalbiblioteket, med sitt koordine-
rings- og standardiseringsansvar 
for det bibliografiske arbeidet i 
Norge, er én av BIBSYS-institusjo-
nene som vil nyte godt av dette. 

Hvis ikke Nasjonalbiblioteket iva-
retar sitt nasjonale samordnings-
ansvar, står folkebibliotekene og 
andre bibliotek utenfor BIBSYS-
samarbeidet i fare for å bli tekno-
logisk akterutseilt.

Det nye BIBSYS-systemet, 
utviklet av OCLC1, tvinger fram 
bruk av MARC 21 (eller mer 
spesifikt OCLC-MARC) som ut-
vekslingsformat, slik Fagerli på-
peker. Allerede i dag – to år før 
lansering – påvirker dette valget 
samarbeidet mellom de norske 
biblioteksystemleverandørene. 
Fra 1998 har de gjennom Nor-
ZIG-gruppen2 arbeidet for tek-
nologisk sømløshet. Uten dette 
samarbeidet ville ikke Bibliofils 
Samsøk® kunne virke på tvers 
av biblioteksystemene i Norge. 
NorZIG har i alle år vært et har-

1  Online Computer Library Center

2  Norsk Z39.50 InteresseGruppe, http://norzig.no/. 

monisk og ukontroversielt sam-
arbeidsorgan, men nå begynner 
samarbeidet å slå sprekker. Alle 
systemleverandørene har hittil 
(mer eller mindre) vært i stand til 
å utveksle data i NORMARC3. 
BIBSYS sier at de fra 2013 ikke 
vil prioritere NORMARC-støtte. 
Bibliofil, som er den største sys-
temleverandøren i folkebibliote-
kene, mener at BIBSYS med dette 
bryter både med grunnlaget for 
selve samarbeidet og Nasjonalbi-
bliotekets vedtak om nasjonalt 
utvekslingsformat4.
 Nasjonalbiblioteket er også 
representert i NorZIG. Som 
medlem i BIBSYS og som et ko-
ordinerende organ vil de komme 
i en klemsituasjon. Denne bør de 
komme seg ut av. 

3  Det gjeldende nasjonale utvekslingsformatet for biblio-
grafiske data.

4  Se særlig to meldinger fra Ola Thori Kogstad i arkivet til 
NorZIGs e-postliste: http://www.bibsyst.no/nor-
zig/0279.html og http://www.bibsyst.no/norzig/0293.
html

Nytt BIBSYS, 

akterutseilte folke-

bibliotek?
Hvis ikke Nasjonalbiblioteket ivaretar sitt nasjonale samordningsansvar, 

står folkebibliotekene og andre bibliotek utenfor BIBSYS-samarbeidet i fare 

for å bli teknologisk akterutseilt.

Av førsteamanu-

ensis Tor Arne 

Dahl og og høg-

skolelektor Unni 

Knutsen, Insti-

tutt for arkiv-, 

bibliotek- og 

informasjonsfag, 

Høgskolen i Oslo 

og Akershus
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Den norske katalogkomité er 
Nasjonalbibliotekets rådgivende 
organ innenfor katalogisering 
(herunder MARC-formatet) og 
bruk av bibliografiske data. I ok-
tober 2004 overleverte komiteen 
en utredning om et framtidig na-
sjonalt utvekslingsformat. I 2007 
fattet Nasjonalbiblioteket, på 
bakgrunn av råd fra komiteen, 
følgende beslutning: «Etter an-
befalinger fra Den norske kata-
logkomité og Norsk Digitalt Bi-
bliotek-Rammeverks-prosjektet, 
har Nasjonalbiblioteket besluttet 
å gå over til MARC 21 som na-
sjonalt utvekslingsformat for bi-
bliografiske data. Beslutningen 
er også basert på enighet med de 
norske systemleverandørene». 
 Det viste seg imidlertid snart 
at enigheten mellom aktørene var 
temmelig skjør. For eksempel 
hadde vedtaket ikke tatt høyde 
for de viktige prinsipielle forskjel-
lene mellom bruk av MARC-for-

mat som henholdsvis re-

gistrerings-, lagrings- og 
utveks lingsformat. Det ble etter 
hvert klart at norske systemleve-
randører ikke ønsket MARC 21 
som registreringsformat. Dermed 
måtte partene gå en ny runde. 
Nasjonalbibliotekets siste vedtak 
fra 2009 lyder som følger:
 «1) Både NORMARC og 
MARC 21 kan benyttes til ut-
veksling av bibliografisk infor-
masjon i Norge.
 2) NORMARC vedlikehol-
des fortløpende ved behov, ifølge 
endringer i MARC 21 og innspill 
fra bibliotekmiljøene og system-
leverandørene i Norge.
 3) MARC 21 benyttes ved ut-
veksling med utlandet og mel-
lom norske bibliotek som ønsker 
å utveksle informasjon i dette 
formatet.
 4) Nasjonalbiblioteket har 
ansvar for konverteringstabeller 
mellom NORMARC og MARC 
21 begge veier, og sørger for 
verktøy for konvertering til bruk 

for systemleverandørene.
   5) MARC 
21 over-
settes ikke 
til norsk.»
Punkt 4 
har i liten 
grad vært 
fulgt opp, til 
tross for at 
samarbeids-
organet mel-
lom de norske 
systemleve-
randørene har 
etterspurt ikke 
bare konverte-
ringstabeller, 
men også verk-
tøy for konver-
tering. Nasjo-
nalbiblioteket 
har nå omsider 
kommet i gang 
med dette arbei-
det. 

Etter vår mening har Nasjo-

nalbiblioteket fattet et Ole 
Brumm-vedtak om MARC-for-
matene: ja takk, begge deler. Det-
te er ikke særlig framtidsrettet. 
Dessuten er verken økonomiske 
eller administrative aspekter til-
strekkelig vurdert. Katalogkomi-
teen har også noe ensidig vurdert 
de faglige ulikhetene mellom for-
matene, og etter vårt syn lagt for 
sterk vekt på tap av funksjonali-
tet. Innskrenkinger i sorterings-
mulighetene, mindre funksjonali-
tet for flerbindsverk samt 
registrering av ISBD-skilletegn 
har vært lagt fram som anke-
punkter mot MARC 21. Komite-
ens hovedkonklusjon er at MARC 
21 er et grunnere og dårligere me-
tadataskjema enn NORMARC.
 Denne vurderingen framstår 
som litt merkelig, ettersom 
MARC 21 er ansett som tilstrek-
kelig for størstedelen av det vest-
lige bibliotekmiljøet, inkludert 
land med langt større bibliogra-
fisk produksjon enn Norge. Våre 
naboland Sverige og Finland har 
begge forlengst erstattet sine na-
sjonale formater med MARC 21, 
og lever godt med det. I over 
hundre år har Norge fulgt (an-
glo-)amerikanske standarder 
som Dewey og katalogiseringsre-
glene. Vårt eget NORMARC-
format er basert på USMARC, 
forløperen til MARC 21. Det er 
derfor i tråd med norsk tradisjon 
at BIBSYS – og dermed også Na-
sjonalbiblioteket – nå går over til 
MARC 21. Nasjonalbiblioteket 
bruker for øvrig allerede MARC 
21 både i WebDewey-arbeidet og 
i det nasjonale autoritetsregiste-
ret som er under utvikling, så 
formatet er allerede i bruk. Når 
BIBSYS-bibliotekene går over til 
MARC 21 uten at det skaper 
synlig debatt verken i medlems-
institusjonene eller hos Katalog-
komiteen, er vel ikke formatet så 
problematisk likevel? Dessuten: 
Hvis MARC 21 er godt nok for 

for systemlevera
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Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

Holder OCLCs visjon for framtiden?
Hva er de økonomiske  konsekvensene?
Hvor er det nasjonale  perspektivet?
Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?

OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus.
 Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.

Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett. 

 For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Farvel til blåskjermen  – BIBSYS blir OCLC-bibliotek
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Nasjonalbiblioteket, hvorfor skulle 
det ikke være bra nok for folke-
bibliotekene? 

Det bibliografiske arbeidet 
er grunnleggende annerledes i 
dag enn for et par tiår siden. Me-
tadata er mer utbredt enn noen 
gang tidligere, men MARC-for-
matet klarer ikke å levere biblio-
tekenes data slik at andre kan 
dra nytte av dem uten betydelig 
innsats. Den teknologiske utvik-
lingen har marginalisert bibliote-
kenes katalogdata til webens pe-
riferi. Der bibliotekene tidligere 
var ledende, framstår helt andre 
dominerende aktører. Library of 
Congress har derfor satt i gang 
arbeidet med å erstatte MARC 
21. Selv om det ikke er avklart 
hva som kommer i stedet, peker 
mange mot datastrukturer som 
er tilpasset lenkede data på den 
semantiske weben. Spesielt viktig 
er identifikatorer og maskinles-
bare relasjoner, som ikke finnes i 
MARC i dag.
 Dette betyr at MARC 21 slett 
ikke er endestasjonen for norske 
bibliografiske data. Heller ikke 
dagens katalogiseringsregler er 
tilpasset webens infrastruktur, og 
er for tiden under revisjon. Ved å 
være deltakere i et internasjonalt 
fellesskap, vil BIBSYS-biblioteke-
ne raskere kunne ta del i de store 
endringene som vil komme. De 
norske folkebibliotekene vil deri-
mot måtte gå gjennom flere trinn 
for å ta igjen forspranget til BIB-
SYS-bibliotekene. Dette vil være 
både kostnads- og tidkrevende. 
Konverteringsarbeidet vil i prak-
sis måtte gjøres lokalt hos de nor-
ske systemleverandørene, mens 
BIBSYS-bibliotekene i stedet kan 
benytte internasjonale standard-
verktøy. Hvorfor ikke demme 
opp for klasseskillet allerede i 
dag?

Vedlikehold av NORMARC 
krever også ressurser. Selv om 

Nasjonalbiblioteket utvikler de 
etterspurte konverteringsverk-
tøyene mellom NORMARC og 
MARC 21, vil det i tillegg være 
stadige datatap ved utveksling av 
poster mellom systemer som be-
nytter ulike formater. Da er det 
bedre å ta kostnadene én gang 
for alle ved å velge MARC 21 
som nasjonalt registrerings- og 
utvekslingsformat. Det vil også 
skape et sunnere marked for bi-
bliotekteknologiske løsninger i 
Norge, ettersom også større in-
ternasjonale aktører kan tilby 
sine tjenester.
 Vi mener at interessemotset-
ningene i NorZIG er uttrykk for 
et mer omfattende problem. Så 
lenge Nasjonalbiblioteket ikke 
fungerer som bibliografisk koor-
dinator, utkjempes kampene om 
dataformat mellom systemleve-
randører med klare markedsinte-
resser. Institusjonen bør være 
mer synlig som koordinerende 
organ, slik at biblioteksektoren 
kan møte framtiden samlet. For 
oss ser det ut til at Nasjonalbi-
blioteket først og fremst er opp-
tatt av sitt interne bibliografiske 
arbeid. Vi savner en overordnet 
nasjonal, bibliografisk strategi 
utviklet i samråd og dialog med 
de norske bibliotekene. Den nor-
ske katalogkomité er for tett til-
knyttet Nasjonalbiblioteket til å 
kunne representere bibliotekenes 
interesser. Heller ikke de norske 
systemleverandørene bør legge 
premissene for det bibliografiske 
arbeidet slik vi ser det i dag.

Virkningen av de sprikende 

vedtakene om framtidig 
MARC-format har vært svært 
uheldig og bremset et nødvendig 
fornyingsarbeid. De uklare be-
slutningene har skapt splid mel-
lom systemleverandørene. Samti-
dig har konsekvensene av 
BIBSYS’ og Nasjonalbibliotekets 
overgang til MARC 21 knapt 
nok blitt diskutert offentlig. Ka-

talogkomiteen arbeider tvert i 
mot ufortrødent videre med å 
«lappe» på NORMARC-forma-
tet. Slik situasjonen er i dag, er 
det for vår del åpenbart at 
MARC 21 må velges som et 
(midlertidig) nasjonalt format så 
snart som mulig. Dette kan virke 
kostnadskrevende i øyeblikket, 
men vil på lang sikt gi store fag-
lige gevinster.
BIBSYS-medlemmene ruster seg 
nå for framtiden, mens folkebi-
bliotekene og andre bibliotek 
utenfor dette samarbeidet blir 
hengende etter. Er det slik vi vil 
ha det?

FAKTA

MARC (MAchine Readable 
Cataloging) er et format som 
primært brukes ved datautveks-
ling av bibliografiske poster, 
men i praksis også til registe-
ring og lagring i biblioteksyste-
mene.
Det finnes ingen «ideell» ver-
sjon av MARC, bare ulike vari-
anter.
MARC 21 er den mest utbredte 
MARC-varianten internasjo-
nalt.
NORMARC er vår nasjonale 
MARC-variant, basert på US-
MARC, forløperen til MARC 
21.
Konvertering av data mellom 
ulike MARC-varianter fører til 
informasjonstap.
Nasjonalbiblioteket vedtok i 
2007 å erstatte NORMARC 
med MARC 21 som nasjonalt 
utvekslingsformat.
Vedtaket ble omgjort i 2009 på 
grunn av misforståelser om hva 
det tidligere vedtaket innebar.
BIBSYS er det største bibliotek-
systemet i universitets- og høg-
skolesektoren, og erstatter sitt 
egenutviklede system med en 
nyutviklet løsning fra OCLC i 
2013. De tar samtidig i bruk 
MARC 21, og vil ikke lenger 
støtte NORMARC.
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Det finnes i dag 120 offisi-
elle bibliotekblogger i 
Norge (Karlsen 2011 s. 

22). Noen bibliotek skriver blog-
ger som handler om biblioteket 
generelt, men mange av bloggene 
er også innsnevra til å handle om 
utvalgte emner. Dette kan være 
blogger om utstillinger, arrange-
menter, enkeltprosjekter, diverse 
medier, blogger for utvalgte mål-
grupper og annet bibliotekrela-

tert. Ut ifra en oppdatert liste 
over norske bibliotekblogger å 
dømme, er den mest utbredte bi-
bliotekbloggtypen bokomtale-
blogger (Petersen 2011).
 Jeg har tidligere undersøkt 
bokomtalebloggene til to folke-
bibliotek, Lier og Ålesund (Urke 
2011). Disse bloggene innehol-
der bokomtaler for voksne, og 
jeg undersøkte hvilken identitet 
bokomtalesjangeren har sam-

menliknet med de relaterte sjan-
grene profesjonell litteraturkri-
tikk og amatørkritikk. Jeg 
undersøkte også hvorvidt biblio-
tekarer bruker kriterier for kvali-
tet når de skriver om litteratur. 
Jeg kom fram bibliotekarene 
knapt bruker kvalitetskriterium i 
det hele tatt, og at til biblioteka-
rer sin skriftlige litteraturformid-
ling derfor ikke har noen tydelig 
funksjon; bokomtalene inne-

Av Katrine Judith 

Urke, master-

student ved 

Høgskolen i Oslo 

og Akershus

Leseglede eller leseplikt?
I en sammenlikning mellom BI-bloggen, Nattbordet, og Horten biblioteks 

blogg, Lesetips, er det BI som kommer best ut. Her er det mye bra som fol-

kebibliotekarer kan lære av, mener artikkelforfatteren.
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holdt i stor grad handlingsreferat 
og sitering fra profesjonell kri-
tikk. Amatørkritikken og den 
profesjonelle kritikken innehol-
der et mye synligere syn på kvali-
tet og et tydeligere engasjement 
for litteraturen, og er derfor mer 
spennende å lese enn bokomtaler 
fra biblioteket. 
 Hvordan bibliotekarer sitt 
syn på kvalitet kommer til ut-
trykk i skriftlig formidling er et 
tema jeg ble interessert i å under-
søke videre. Jeg oppdaget nylig 
en skjønnlitterær bokomtale-
blogg, Nattbordet, som skiller 
seg ut i det at den er skrevet av 
ansatte ved biblioteket til Han-
delshøyskolen BI i Oslo, altså et 
fagbibliotek (Handelshøyskolen 
BI Biblioteket udatert a). Jeg har 
sammenlikna Nattbordets utvalg 
av bøker og måte å skrive på 
med det tilsvarende Horten bi-
bliotek sin blogg Lesetips (Hor-
ten bibliotek udatert a). Jeg valg-
te ut Horten bibliotek sin blogg 
fordi den har en ganske lik publi-
seringsfrekvens som Nattbordet. 
Jeg har sett på blogginnlegg som 
er skrevet til og med mai i år med 
kriteriet at det inneholder en om-
tale av et skjønnlitterært verk; 
dette gir til sammen ti blogginn-
legg fra BI-biblioteket og 18 fra 
Horten bibliotek. For oversikt-
lighetens skyld og for å unngå 
skjevheter i sammenlikningene 
har jeg valgt å kutte årets åtte 
første fra Horten, slik at jeg har 
ti bokomtaler fra hver blogg. 
Alle vurderinger og sammenlik-
ninger er gjort på bloggformatet 
sine premisser, jeg har altså ikke 
tatt hensyn til bloggformatets 
eventuelle svakheter her. 

BI-biblioteket

Handelshøyskolen BI har i ho-
vedsak utdanninger i ulike fag-
områder innenfor økonomi, 
markedsføring, innovasjon og 
ledelse, men har også bachelor-
studier innen noen kultur- og 

mediefag. Høyskolen har studie-
steder i Oslo, Bergen, Drammen, 
Kristiansand, Stavanger og 
Trondheim og bestod i 2010 to-
talt sett av knappe 20 000 stu-
denter og 786 ansatte fordelt på 
712 årsverk (Handelshøyskolen 
BI udatert). 
 Biblioteket til Handelshøy-
skolen BI, avdeling Oslo, har 29 
ansatte, derav 25 med bibliote-
kar- eller avdelingslederstillinger. 
Fagbibliotek er som vi vet ikke 
regulert av et felles lovverk på 
samme måte som folkebibliotek, 
så BI-biblioteket må forholde seg 
til institusjonens føringer, samt 
egne visjoner og planer. Visjonen 
og strategiene for BI-biblioteket, 
en to siders «pamflett», ligger på 
deres nettsider. Visjonens ordlyd 
er som følger: «Bibliotekets fag-
lige styrke og relevans bidrar til å 
gjøre BI til en ledende europeisk 
handelshøyskole» (Handelshøy-
skolen BI Biblioteket udatert b). 
Strategiene for biblioteket er 
også veldig generelle og kortfat-
tede, og er konsentrert rundt tre 
punkter: «Det digitale biblio-
tek», «Et bibliotek for læring» 
og «Et vitenskapelig bibliotek». 
Mer utfyllende er en annen bro-
sjyre som er kalt «Bibliotek-
brosjyre», en informasjons-
brosjyre for bibliotekbrukere 
(Handelshøyskolen BI Bi-
blioteket 2008). Brosjyren 
inneholder praktisk infor-
masjon om bibliotekets tje-
nester, åpningstider og 
samlinger, der også den 
skjønnlitterære samlingen, 
«Nattbordet», som bloggen 
altså er oppkalt etter, blir 
nevnt. 

«Nattbordet»

Den skjønnlitterære samlinga ved 
BI-biblioteket i Oslo, «Nattbor-
det», har blitt til i samarbeid med 
Dagens Næringsliv som har opp-
retta et eget fond for skjønnlit-
teratur (Grytli 2010). Det fin-

nes lite informasjon om 
«Nattbordet» i biblioteket sine vi-
sjoner, strategier og brukerinfor-
masjon, men på nettsidene er det 
viet en del plass til informasjon 
om samlingen. Tidligere rektor 
Torgeir Reve snakker her om 
hvorfor det er viktig å supplere le-
sing av faglitteratur med skjønnlit-
teratur der han sier at faglitteratu-
ren kan sammenliknes med teori 
om livet og skjønnlitteraturen med 
praksis. I tillegg har biblioteket 
her lenket til en artikkel om at stu-
denter som leser skjønnlitteratur 
klarer seg bedre i arbeidslivet. Det 
ser ut til at bibliotekets skjønnlit-
terære samling primært er ment 
som et krydder til den øvrige sam-
lingen, noe som gjerne også er til-
felle i andre fagbibliotek med 
skjønnlitterære samlinger (ABM-
utvikling 2006b s. 177). 
 Bloggen Nattbordet startet i 
2009 som en intern blogg for de 
ansatte for å teste ut bloggverk-
tøyet, og for å dele leseopplevel-
ser (Frø-
ken G 
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2009). Nå blir Nattbordet mar-
kedsført og lenka til fra biblio-
teket sine nettsider. Alle biblio-
tekarene bruker unike navn, 
enten fornavn eller et pseudo-
nym. Bloggen ser ut til å bli 
oppdatert relativt hyppig, men 
sporadisk.

Horten

Horten kommune har en befolk-
ning på 26 000. Biblioteket har 
15 ansatte, derav 11 med biblio-
tekarstillinger, og har i tillegg til 
hovedbibliotek en filial i Åsgård-
strand. På nettsidene til bibliote-
ket er det informasjon om hva 
brukerne kan forvente av biblio-
teket. Denne tjenestebeskrivelsen 
innledes med de to første avsnit-
tene i Folkebibliotekloven §1 un-
der overskriften «Formål med 
tjenesten»:

Å fremme opplysning, utdanning og 
annen kulturell virksomhet gjennom 
informasjonsformidling og ved å stille 
bøker og annet egnet materiale gratis til 
disposisjon for alle som bor i landet. Det 
enkelte bibliotek skal i sine tilbud til 
barn og voksne legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet.  
(Folkebibliotekloven 1985, gjengitt etter 
Horten bibliotek udatert b, min 
kursivering). 

Med unntak av dette består tje-
nestebeskrivelsen av mer prak-
tiske opplysninger, som opp-

ramsing av tjenester, 
åpningstider, satser for pur-

ringer og så videre. For å 
finne ut mer om hvilken 

plass litteraturformid-
linga skal ha i fol-

kebibliotek, må vi gå til kultur-
politiske dokumenter. 
 I utredningen Bibliotekreform 
2014, som ble utformet på grunn-
lag av St.meld. nr. 48 (2002-
2003) Kulturpolitikk fram mot 
2014, står det mye om hva litte-
raturformidling i folkebibliotek 
er og hva det bør være. Blant an-
net står det at folkebibliotekene 
«fortsatt må ha litteraturformid-
ling og lesestimulering som ho-
vedområde [...]» (ABM-utvikling 
2006a s. 19). Videre står det at 
folkebibliotekene skal satse på 
«utvikling og drift for å synlig-
gjøre bibliotekenes mangfold og 
bredde av litteratur [...]». Om bi-
blioteket sitt mangfold står det at 
«Bokmarkedet har endret seg slik 
at eldre litteratur er mindre til-
gjengelig gjennom bokhandlene. I 
denne situasjonen må biblioteke-
ne profilere sin litterære bredde 
[...]». Bredde er et viktig stikk-
ord: «Samtidig som bibliotekene 
må tilby det som er etterspurt, må 
de synliggjøre alternativer til 
bestselgerne.» (ABM-utvikling 
2006b s. 190). Bibliotekarer bør 
ha gode ferdigheter innen munt-
lig og skriftlig kommunikasjon, 
og «kunne uttrykke seg presist og 
målgruppeorientert, også i digi-
tale fora.» (s. 189). Gode skriftli-
ge formuleringsevner og digital 
kompetanse er ifølge utredningen 
også viktig i formidlingssammen-
heng: «Nettpublisering og visuell 
formidling er også områder der 
formidlerne må ha både grunn-
leggende kunnskaper og være i en 

kontinuerlig læringspro-
sess.».

 Det er altså 
mange grunner til 
og føringer på at 
norske folkebi-
bliotek, og der-
med Horten bi-
bliotek, skal 
prioritere littera-

turformidling, 
også på nettet. 

«Lesetips»

Horten bibliotek sin bokomtale-
blogg Lesetips ble starta i 2007, 
og er en blogg for voksne lesere. 
Det første blogginnlegget het 
«Nye cd-plater» og besto av tek-
sten «Følgende cd-plater [«cd-
plater» er lenka til et katalogsøk 
på CD-er som er lagt inn i 2007] 
er nye av året.». Innlegget er 
skrevet under brukernavnet 
«Bruker1», i likhet med alle an-
dre innlegg. Jeg anser derfor alle 
bokomtalene som usignerte. De 
tre første innleggene er lagt inn 
samme dag, og alle er slik som 
det første – en svært kort kunn-
gjøring av hva som finnes i deler 
av samlingen. 
 Horten bibliotek hadde alle-
rede en nyhetsblogg med samme 
bloggverktøy på det tidspunktet, 
og det kan kanskje ha vært van-
skelig for bibliotekarene å skille 
disse helt i startfasen. Dette be-
kreftes i det at der er enkelte inn-
legg som er publisert på begge 
bloggene. Biblioteket har i tillegg 
til nyhetsbloggen tidligere hatt 
en utstillingsblogg, men nå blir 
all informasjon som tidligere ble 
publisert i disse publisert på de-
res nettsider. Per i dag har Hor-
ten tre blogger med bokomtaler: 
en for voksne, en for barn og en 
for ungdom. Lesetips har i 2011 
blitt oppdatert drøyt en gang i 
uka.

Hvilke titler formidles?

Som en start på sammenliknin-
gen av bokomtalebloggene har 
jeg kartlagt hvilke forfattere og 
titler de to bibliotekene har 
valgt å formidle i 2011. I tillegg 
til selve titlene har jeg tatt med 
utgivelsesår for den gitte utga-
ven, nasjonaliteten til utgivel-
sen, eventuelt originalutgivel-
sen og hvilket språk eller 
målform boka er på. Dette er 
presentert i tabeller nedenfor 
for henholdsvis Nattbordet og 
Lesetips.

Bok og Bibliotek           5 / 2011           49



Nattbordet sitt utvalg  

Halvparten av bøkene i utvalget 
fra BI-biblioteket er utgitt de sis-
te tre årene, og åtte av ti er min-
dre enn ti år gamle, men Natt-
bordet inneholder også omtaler 
av bøker fra 1942 og 1987. To 
av bøkene er på engelsk, resten 
er skrevet eller oversatt til bok-
mål. Fem av bøkene er nordiske, 
derav tre norske, ellers er Japan 
og Tyrkia det nærmeste vi kom-
mer ikke-vestlige nasjonaliteter 
knyttet til bøkene. Når det gjel-
der sjanger er alle bøkene roma-
ner, deriblant fire kriminalroma-
ner: The New York Trilogy, De 
dødes tjern, Døden ved vann og 
Svalen, katten, rosen, døden. 
André Bjerke og Torkil Dam-
haug sine krimbøker ble formid-
la i forbindelse med påske. 
 For å undersøke hvorvidt bø-
kene på de to bloggene er bestsel-
gere, har jeg sett på utlånsstati-
stikk fra de seks siste månedene 

Nattbordet, sortert på etternavnet til forfatteren.

Forfatter Tittel Nasjonalitet Årstall Språk
Auster, Paul The New York Trilogy1 USA 1987 Engelsk
Bjerke, André De dødes tjern Norge 1942 Bokmål
Bolaño, Roberto Ville detektiver Spania 2009 Bokmål
Damhaug, Torkil Døden ved vann Norge 2008 Bokmål
Lund, Thure Erik Straahlbox Norge 2010 Bokmål
Murakami, Huraki Kafka på stranden Japan 2005 Bokmål
Nesser, Håkan Svalen, katten, rosen, døden Sverige 2003 Bokmål
Oksanen, Sofi Stalins kyr Finland 2009 Bokmål
Pamuk, Orhan The Museum of Innocence Tyrkia 2010 Engelsk 
Roberts, Gregory David Shantaram Australia 2008 Bokmål

Lesetips, sortert på etternavnet til forfatteren.

Forfatter Tittel Nasjonalitet Årstall Språk
Adams, Douglas Dirk Gentlys holistiske detektivbyrå Storbritannia 2010 Bokmål
de Rosnay, Tatiana Bumerang Frankrike 2011 Bokmål
Gruen, Sara Vann til elefantene USA 2008 Bokmål
Holt, Kåre Kappløpet Norge 1974 Bokmål
Jonasson, Jonas Hundreåringen som klatret ut gjen-

nom vinduet og forsvant
Sverige 2010 Bokmål

Kwok, Jean Midt imellom USA 2011 Bokmål
Renberg, Tore Kompani Orheim Norge 2005 Bokmål
Roger, Marie-Sabine Lyse utsikter Frankrike 2011 Bokmål
Von Schirack, Ferdinand Forbrytelser Tyskland 2011 Bokmål
Walls, Jeanette Krystallslottet USA 2011 Bokmål

1Dette er en trilogi bestående av tre separate romaner som i utgaven Nattbordet har formidla er samlet i ett bind.

og bokhandlerforeningens bok-
liste. Boklista er ukentlige salgs-
lister for bøker utkommet det 
gjeldende år og forrige år, og lista 
blir liggende ute i fire uker2. Alle 
plasseringer er notert ned 28. 
mai 2011. 
 Ingen av bøkene Nattbordet 
har formidla hittil i år er på 
verken utlånstoppen eller best-
selgerlistene for de fire siste 
ukene. Jeg vil dog nevne at 
noen av forfatterne som er for-
midla finnes på listene med an-
dre verk: Sofi Oksanen og Hå-
kan Nesser ligger på 
utlånstoppen med henholdsvis 
Utrenskning og Carmine Street 
og Haruki Murakami er i uke 
20 på salgstoppen for skjønn-
litteratur med tittelen 1Q84 

2  Boklista kan virke noe uaktuell i min sammenheng 

både fordi mange av bøkene som har blitt omtalt ikke 

er helt ferske, og fordi salgstallene kun er for én og 

én uke og naturligvis endrer seg hyppig etter hvert 

som nye titler kommer inn. Men på grunn av interes-

sante funn i analysen har jeg likevel valgt å ta den 

med.

(Bibliotek-Systemer AS 2011, 
Bokhandlerforeningen 2011).

Utvalg av Lesetips

Den eldste boka fra Horten bi-
bliotek i utvalget mitt er Kapplø-
pet fra 1974. Denne ble omtalt i 
sammenheng med hundreårsju-
bileet for Amundsen sin ferd til 
Sydpolen. Hele sju bøker i utval-
get er fra i år og fjoråret, og de to 
resterende er fra 2005 og 2008. 
Tre av bøkene er nordiske, en 
svensk og to norske, og de reste-
rende seks kommer fra andre 
vestlige land. Samtlige av bøkene 
er skrevet på eller oversatt til 
bokmål. Av sjangre har Horten 
bibliotek en omtale av en novel-
lesamling, Forbrytelsen, ellers er 
det romaner som er formidla. 
Blant disse er det én, Dirk Gent-
lys holistiske detektivbyrå, som 
kan karakteriseres som kriminal-
roman, men som kanskje heller 
er en hybridsjanger da den ifølge 
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forfatteren Douglas Adams er et 
detektiv-spøkelse-skrekk-myste-
rium-tidsreise-romantisk-musi-
kal-komedie-epos (Fritt Forlag 
udatert). 
 Én av titlene fra Lesetips, Bu-
merang, er på utlånstoppen. 
Denne er også på salgstoppen for 
billigbøker i både uke 17, 18, 19 
og 20, noe også Vann til elefan-
tene er (Bokhandlerforeningen 
2011). Hundreåringen som kla-
tret ut gjennom vinduet og for-
svant er på boklista for skjønnlit-
teratur i uke 17 og 19. I utvalget 
mitt formidler altså Horten bi-
bliotek flere bestselgere enn BI-
biblioteket. 

Den formidlingsglade 

«skribliotekaren»

Et kjapt blikk på BI-biblioteket 
sin bokomtaleblogg viser at leng-
den på bokomtalene varierer vel-
dig. Dette er naturlig når der er 
flere som skriver, men er det an-
net som er ulikt? Er kvaliteten på 
innleggene jevn, og hvordan skri-

ver bibliotekarene på BI om bø-
kene?
 Hittil i år har seks biblioteka-
rer skrevet bokomtaler, alle un-
der i større og mindre grad ano-
nymiserende pseudonymer. I 
lengde varierer bokomtalene fra 
57 til 422 ord, og der er også va-
riasjoner i hvilke aspekter ved 
bøkene som blir vektlagt. De tre 
første bokomtalene i år er skre-
vet av «torilla» (ett innlegg) og 
«idunn» (to innlegg). Bøkene 
som blir omtalt her er henholds-
vis Shantaram, Stalins kyr og 
The Museum of Innocence. Disse 
tre bokomtalene har et tydelig 
fellestrekk: I alle tre er det et 
kognitivt kriterium som er vekt-
lagt i vurderingen. Med det me-
nes at «torilla» og «idunn» syn-
tes bøkene var gode fordi de 
lærte noe av dem og fikk innsikt 
i noe fra før ukjent (Andersen 
1987 s. 19). Et eksempel på bruk 
av kognitivt kriterium finner vi i 
omtalen av Shantaram: «Boka 
lærte meg også hva inderes ka-

rakteristiske hodevrikking side-
lengs betyr, nemlig at de er enige 
og positivt innstilte, ikke som oss 
vestlige som rister litt på hodet 
når vi er usikre og litt skeptiske.» 
(tortilla 2011).
 Den fjerde bokomtalen er 
skrevet av «Skribliotekaren», 
den mest ivrige skribenten som 
står for fire av tekstene i utvalget 
og som forøvrig står bak det 422 
ord lange innlegget. «Skribliote-
karen» har omtalt Straahlbox, 
Ville detektiver, Dødens tjern, og 
The New York Trilogy. Hun 
skriver, med unntak av omtalen 
av Bjerke sin bok, fyldige omta-
ler, og vektlegger originalitet, 
kompleksitet og språklige krite-
rier, som samlet sett kan anses 
som estetiske kriterier (Andersen 
1987 s. 22). Hun legger inn hu-
mor i tekstene, og i omtalen av 
Straahlbox gjør hun et originalt 
grep i det at hun omtaler en bok 
som hun ikke helt likte, men fak-
tisk til tider irriterte seg over, noe 
hun viser ved hjelp av et nærmest 
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aggressivt språk. Dette er første 
gang jeg har sett en bok bli om-
talt av en bibliotekar uten at det 
utelukkende er ment som en an-
befaling. «Skribliotekaren» un-
derstreker dog at boka kan anbe-
fales til noen, men ikke til alle: 
«Romanen kan vere spennande 
(eller irriterande) for dei som er 
over gjennomsnittet interessert i 
litteratur, men det er kanskje 
ikkje eit prosjekt ein set igang 
med om ein vil slappe heilt av 
med ei god bok.» (Skriblioteka-
ren 2011b). 
 Den korteste omtalen i blog-
gen er skrevet av «Liv» og består 
av et handlingsreferat og en ka-
rakteristikk av boka, Døden ved 
vann, som underholdende og 
spennende. Dette innlegget står i 
stor kontrast til «Skriblioteka-
ren» sine innlegg, selv om 
«Skribliotekaren» sin bokomtale 
av Dødens tjern er nesten like 
kort. Omtalen av Bjerke sin bok 
vitner om en mye større formid-
lingsglede i det at bibliotekaren 
skriver at «Krimklassikaren over 
alle krimklassikarar [...] fortener 
å bli lest oppatt og oppatt. Variér 
gjerne med den fantastiske lyd-
bokinnspelinga [...].» (Skriblio-
tekaren 2011a). 

Den nøytrale bibliotekaren

Horten bibliotek sin skriftlige lit-
teraturformidling er prega av en 
sterk nøytralitet som dessverre 
fører til at den blir kjedelig å lese. 
Alle bokomtalene starter enten 
med et handlingsreferat eller en 
referanse til tidligere verk av for-
fatteren, et eksempel er i omtalen 
av Bumerang: «”Saras nøkkel” 
har gitt gode leseropplevelser til 
mange, og det blir derfor en spe-
siell følelse å starte med forfatte-
rens andre bok på norsk.». I 
blant tar Horten også i bruk en 
liker-du-A-liker-du-også-B-vari-
ant, som i omtalen av Ingrid Elf-
berg sin bok: «Er du en av mange 
som elsker Karin Fossums bøker, 

leser du denne psykologiske 
thrilleren med stor glede.» Hand-
lingsreferatene dominerer innleg-
gene, og der det forekommer 
noen vurdering, kommer den 
kort helt til slutt og inneholder 
tomme formuleringer som at 
Krystallslottet er «verdt å lese!» 
og at Jean Kwok «forteller leven-
de». Jeg føler meg nærmest litt 
snytt som leser når bibliotekare-
ne ikke vil fortelle meg hvorfor 
bøkene er verdt å lese, og på hvil-
ken måte forfatteren forteller le-
vende. 
 Et problem ved Lesetips i sin 
helhet er at innleggene er usig-
nerte, og at pronomenet «man» 
ofte blir brukt. Bruk av pseudo-
nymer og personlige pronomen 
gjør bokomtaler mye nærere, da 
er det lettere å se for seg et le-
vende menneske sitte og dele sine 
store leseropplevelser. Det er noe 
med det å vite at der faktisk fin-
nes en avsender som gjør motta-
keren mye mer oppmerksom og 
nysgjerrig. 

Nøytrale folkebibliotekarer, 

formidlingsglade fagbiblio-

tekarer?

Det er interessant at Nattbordet 
er en av de bedre bokomtaleblog-
gene jeg har sett i bibliotek-Nor-
ge, og det til tross for at BI-biblio-
teket så absolutt ikke har 
skjønnlitteratur som en prioritet.  
En hypotese er at fagbiblioteka-
rene på BI føler en frihet ved det å 
ikke bli «tvunget» til å drive med 
formidling av skjønnlitteratur, og 
at denne følelsen er konstruktiv. 
De har dessuten ikke «alle som 
bor i landet» å ta hensyn til, slik 
som folkebibliotekene har, og da 
blir det kanskje mindre skummelt 
for fagbibliotekarene enn for fol-
kebibliotekarene å dele noe som 
kan oppleves som personlig (Fol-
kebibliotekloven 1985). 
 Ut ifra hva som formidles ser 
jeg at Horten formidler flere 
bestselgere enn BI, og Nattbor-

det er etter min mening slik sett 
er mer vellykka; hvorfor skal bi-
bliotekarer formidle det som al-
lerede selger bra? Det er fint at 
biblioteket vektlegger aktualitet, 
men biblioteket bør heller være 
et alternativ til bokhandelen enn 
et supplement. Dette konstaterer 
også Horten bibliotek selv i tje-
nestebeskrivelsen sin når de site-
rer folkebibliotekloven. 
 I sin doktoravhandling Mel-
lom elite og publikum utfører 
Jofrid Karner Smidt (2002) kva-
litative intervjuer og surveyun-
dersøkelser av bibliotekarer. Un-
der intervjuene oppfattet hun at 
når bibliotekarene 

reflekterer omkring formidling av 
skjønnlitteratur, fokuserer de fortrinns-
vis på populærlitteraturleseren. De er 
opptatt av å ikke misjonere eller oppdra, 
ikke sette seg på sin høye hest eller virke 
nedlatende. De betoner faren for å virke 
arrogant og for å anbefale litteratur som 
er for krevende, framfor faren for å 
anbefale litteratur som er for lett. (s. 
314). 

I en artikkel basert på en under-
søkelse av synet på litteraturfor-
midling blant andre biblioteka-
rer i praksisfeltet, skriver Knut 
Oterholm og Åse Kristine Tveit 
at bibliotekaren 

gir direkte eller indirekte uttrykk for en 
ambivalens i utøvelsen av litteraturfor-
midlingen. De er seg bevisst at bibliote-
ket skal vise leserne noe de ikke kjenner 
fra før, de vil gjerne ”åpne øynene for 
folk for andre bøker enn de 10-15 mest 
solgte”. Samtidig ser de nødvendigheten 
av å ”fore på med det folk vil ha”. 
(2010 s. 9).

Disse undersøkelsene understøt-
ter mye av det jeg mener er pro-
blemene ved Lesetips, både når 
det gjelder hva som formidles og 
hvordan. Når jeg ser på hvordan 
de to bibliotekene formidler, er 
BI-biblioteket igjen en vinner. 
Nattbordet har naturligvis sine 
svakheter det òg, der er det store 
forskjeller mellom skribentene, 
men bloggen inneholder mye bra 
som mange folkebibliotekarer 
kunne lært mye av. Det er ikke så 
mye som skal til: Enkle grep som 
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å signere innleggene og å heller 
bruke pronomenet «jeg» enn 
«man» kunne ha gitt Horten og 
mange andre folkebibliotek sine 
bokomtaleblogger et stort løft. Å 
forsøke å grundigere formulere 
hva som engasjerer ved verket 
som omtales, er også et viktig 
grep; entusiasme smitter, og bok-
omtalene vil i større grad fungere 
som litteraturformidling. 
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Panorma utland

Regionbibliotek får markeds-

Vil ha flere bøker for gutter

føringspris
Regionbibliotek Halland i Sverige har fått 
Svensk Biblioteksförenings markedsførings-

pris, Greta Renborgs pris, for prosjektet «Synliggör 
biblioteket – identitet, image och profil». Prosjek-

tet, som ble gjennomført i 2009 og 2010, legger 
ifølge foreningen vekt på å kommunisere bibliote-
kets hele virksomhet og bygge identitet og selvfø-
lelse på de enkelte bibliotekene.
 Prisen ble delt ut i forbindelse med årets 
bokmesse i Göteborg.

Seniorene på nett igjen 
I september arrangerte Seniornett Norge igjen 
seniorsurfedag på en rekke av landets biblio-

tek. På Brandbu skulle det tilmed holdes en 
Skype-konferanse på formiddagen, melder Senior-
nett Norges hjemmeside.
 Dagen er beregnet på seniorer over 55 som 
ønsker å sette seg litt inn i datateknikken. Forny-
ings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor 
Aasrud skulle være med på den offisielle åpningen 
av seniorsurfdagen på Drømtorp videregående i Ski 
i Akershus. Målet er ifølge Seniornett Norge at 
minst 25.000 flere seniorer skal være på nett innen 
2014.

Danske gutter leser gjennomgående 
lite, og vil foruten fagbøker ofte ha 

kriminalbøker, fantasy og tegnserier, 
gjerne med humor og i et moderne miljø. 
Det får de ikke, i hvert fall ikke med de 
nedskjæringene og manglende innkjø-
pene som nå preger bibliotekene, skriver 
Anna Karlskov og Nina Christensen, 
som begge er lektorer på Center for 
Børnelitteratur, Aarhus Universitet, i et 
innlegg i avisen Berlingske.
 De to lektorene rår derfor til at 
bibliotekarer og innkjøpsansvarlige nå 
begynner å interessere seg for guttebø-
ker. Det er ikke ideelt for et samfunn at 
en del av befolkningen leser dårlig, 
skriver de i innlegget. 

Bibliotekene  
sitter i en revesaks

Digitaliseringen av bøkene er på samme tid en 
demokratisk utopi og trussel mot hele bran-

sjen. Både bøkene og bibliotekene er blitt forandret 
og er nå på digital drift i ukjent farvann, skriver 
forskningssjef Pelle Snickars ved Kungliga bibliote-
ket i Stockholm, i en artikkel i Svenska Dagbladet i 
forbindelse med årets bokmesse i Göteborg.
 Snickars mener at bibliotekene på mange måter 
sitter i en revesaks, og at forfattere nå produserer 
hundrevis av bøker etter klipp og lim-metoden, ved 
å bruke programmer som laster ned stoff fra blant 
annet Wikipedia. Han rår til bedre opphavsrettslov-
givning og til at bibliotekene selv tar ny teknikk i 
bruk, blant annet ved å skanne inn langt flere bøker.
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Panorma utland

Bøker skaper forståelse 
Å lese bøker, trykte bøker, skaper empati og 
forståelse. Elektroniske medier skaper en 

rastløshet som ikke er så lett å hanskes med. Å lese 
en bok er det mest stillferdige man kan gjøre, 
skriver den svenske forfatteren Johan Unenge i 
Svenska Dagbladet.
 Unenge, som i Sverige de neste to årene skal 
være en såkalt «läsambassadör» – en person som 
skal arbeide for at særlig barn og unge leser bøker, 
er betenkt over at lesningen i visse grupper er blitt 
halvert på bare fem år. Han mener at den som leser, 
også lærer å uttrykke seg – og dermed er mindre 
tilbøyelig til å gripe til vold. Tiden er derfor inne til 
å styrke både lesningen og bøkene, mener han i 
kronikken.

Amazon med  
ny utfordrer til iPad

Nettbokhandelen Amazon kommer med et nytt nettbrett, Kindle Fire, 
som nå skal ta opp kampen med Apples iPad. Det kunne de internasjo-

nale nyhetsbyråene melde sist i september.
 Kindle Fire har en enda mindre skjerm enn iPad, med 17,78 centimeter mot 
iPads 24,6 centimeter. Den har dessuten en ny nettleser kalt Amazon Silk, og 
brukere vil få tilgang til 11.000 filmer og 17 millioner sanger i Amazon-biblio-
teket. Prisen vil ifølge byråene bli på bare halvparten av en iPad.

Bodleian stiller ut Magna Carta
Et av verdens mest berømte biblioteker, Bodleian 
Library i Oxford, har fått nye lokaler og åpner nå en 

utstilling med de største bokskattene sine, blant annet det 
engelske frihetsbrevet fra 1215, Magna Carta. Blant de 
andre gjenstandene som blir stilt ut er originalmanuskrip-
ter av William Blake og Jane Austen, Mary Shelleys 
førsteutkast til «Frankenstein» og et kart fra 1300-tallet 
over Marco Polos reiser.
 Ombygningen har kostet 78 millioner pund. New 
Bodleian rommer blant annet klimakontrollerte opplags-
rom og leseværelser. Bygningen inneholder for første gang 
også et fullverdig museumsarkiv, skriver The Guardian.

Danskene låner stadig  bøker
Danske folkebibliotek lånte i 2010 ut i alt 31 
millioner bøker. Det svarer til at hver dansk 

innbygger i gjennomsnitt låner seks bøker på 
landets folkebibliotek, skriver avisen Berlingske.
 Bøker, herunder tidsskrifter, står i alt for 67 
prosent av utlånene ved danske bibliotek. Musikk 
står for 11 prosent, film for 10 prosent, multimedia 
4 prosent og lydbøker 3 prosent. Generelt ser det 
ut til at utlånet nå har stabilisert seg, etter at det i 
perioden 2000 til 2009 gikk ned med hele 22 
prosent.
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På vei til Randers bibliotek 
på Midt-Jylland tar en li-
ten tale form i hodet mitt:

 ”Kjære bibliotekar. Når jeg 
kommer til deg som bruker, øn-
sker jeg at du ser på meg med 
glede, at du gir meg en følelse av 
at det er meg du venter på. Jeg vil 
så gjerne at du ser initiativet mitt 
og tilpasser deg det. Jeg håper du 
kan åpne deg og prate med meg, 
at du vil lytte til meg og svare 
meg. Jeg håper også du vil være 
vennlig og at du anerkjenner meg 
både som person og de behovene 
jeg kommer med, ja, selv om du 
kanskje iblant mener de er naive 
eller elementære. Du skal vite at 
jeg ser på deg som en ressurs, og 

jeg håper du kan fange min opp-
merksomhet og ikke gjøre meg 
usikker. Hvis du er entusiastisk, 
vil jeg også bli trygg og flinkere 
til å uttrykke hva jeg er på jakt 
etter. Når vi skjønner hverandre, 
ønsker jeg at du på en enkel og 
forståelig måte kan forklare meg 
hva jeg kan gjøre for å få dekket 
mine informasjonsbehov.”
 Hadde jeg vært her som en 
vanlig bruker, tenker jeg mens jeg 
nærmer meg utlånet, hadde dette 
vært min bønn. Det er slik jeg øn-
sker at forholdet skal være mel-
lom bruker og bibliotekar. Vi 
trenger ingen skranker mer, vi 
trenger ingen høytidelig pult hvor 
det står et skilt ”Bare spør”. Det 

hører til en tid flere tiår tilbake i 
forrige århundre. I dag ønsker 
brukeren å være på likefot med 
bibliotekaren, selv om brukeren 
også respekterer at bibliotekaren 
er en som kan mer enn ham selv 
om informasjon og formidling.

Kommunikasjon  

og relasjoner

Inne i Randers bibliotek står jeg 
ikke lenge i kø før en av de an-
satte henvender seg til meg og 
spør hva hun kan hjelpe meg 
med. Jeg har en avtale med Jørgen 
Ledet klokka 10, sier jeg. Hun 
ringer og sier at den norske jour-
nalisten er her. Jeg kikker meg 
rundt i biblioteket. Det er et lyst 

Relasjonskompetanse gir 

biblioteket ansikt og sjel

Kan gode relasjoner bli folkebibliotekets redning? Det er i hvert fall et viktig 

bidrag på veien, mener Jørgen Ledet ved Randers bibliotek.

AV REDAKTØR ODD LETNES
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og åpent bibliotek hvor reoler, ar-
beidsbord, sittegrupper og PCer 
jevnt fordelt utover i rommet. 
Snart kommer Jørgen Ledet. Til 
daglig er han barnebibliotekar og 
var prosjektleder for ”Relasjoner 
der rykker”, som er grunnen til at 
jeg har tatt turen fra Oslo til Ran-
ders på Midt-Jylland.
 Jørgen er en hyggelig og 
vennlig og uhøytidelige person. 
Helt klart en mann som passer i 
en barne- og ungdomsavdeling. 
Han går kledd i kortermet rutete 
skjorte, olabukser og har ikke 
sokker i sandalene. Så fint jeg lot 
dressjakka henge igjen hjemme, 
tenker jeg lettet, det vil gjøre 
kommunikasjonen enklere.
 For det er kommunikasjon – 
eller i utvidet forstand, relasjoner 
– som er temaet for besøket. Det 
siste året har nemlig Randers bi-
bliotek gjennomgått en stor for-
vandling. Vi tenker ikke da på 

fancy farger og futuristiske mø-
bler, men måten de bibliotekan-
satte møter brukerne på.

Norsk program

Randers biblioteks forvandling 
handler om relasjoner. De ansat-
te har siden 2010 satset sterkt på 
å styrke sin relasjonskompetan-
se. For oss i Norge er det interes-
sant å merke seg at hele kurset 
bygger på ICDP-programmet 
(International Child Develop-
ment Programme), som ble utvi-
klet av den norske psykologen 
Karsten Hundeide i 2004. Det er 
imidlertid første gang program-
met brukes i forhold til bibliotek, 
så vi står overfor et skikkelig ny-
brottsarbeid.
 – Vi ønsket først å utvikle oss 
i forhold til de yngste brukerne, 
forteller Jørgen. – Barn er nemlig 
slik, at de er veldig vare overfor 
følelser og stemninger knyttet til 

situasjoner. Dersom et barn får 
en negativ opplevelse av et bibli-
otekbesøk, for eksempel ved at 
bibliotekaren er avvisende eller 
totalt misforstår uten gjøre noe 
med det, vil barnet sannsynligvis 
ikke få lyst til å komme tilbake. 
Men vi kan ikke risikere å miste 
de yngste brukerne, det er de 
som skal være med på å føre bi-
bliotektradisjonen videre.
 Våren 2010 var det altså barn 
og unge som sto i sentrum for re-
lasjonsprosjektet, som i tillegg til 
Randers også rommet bibliote-
kene i Viborg, Silkeborg og År-
hus. Siden har de ansatte tenkt at 
dette kan brukes i forhold til alle 
brukergrupper, uansett hvilken 
alder de har.

Mor og barn 

på bibliotekbesøk

Mens vi prater og drikker kaffe 
og Jørgen finner fram forskjellige 
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”Prosjektet har 
vært champagne 
for sjelen”.
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dokumenter om prosjektet, ten-
ker jeg på en episode som utspil-
te seg på Randers bibliotek for 
en stund siden, som er omtalt i 
boka ”Relationer på biblioteket” 
(Randers 2011). Det er en vari-
ant av det klassiske ”god bok”-
spørsmålet:
 En mor kommer inn på bibli-
oteket med gutten sin på 8-9 år. 
Hun ber om en bok til gutten. 
Samtidig understreker hun at 
gutten skal ha en god bok, en 
bok som kan være en utfordring 
for ham. Bibliotekaren innleder 
deretter en samtale, først med 
moren, som på ulike måter hand-
ler om hva gutten kan. Samtidig 
blir moren og gutten ledet gjen-
nom boksamlingen hvor biblio-

tekaren presenterer forskjellige 
bøker. Hele tiden holder bibliote-
karen kontakt med både mor og 
barn, selv om gutten nok ikke er 
særlig samarbeidsvillig. Det er 
tydelig at bibliotekbesøket ikke 
er guttens idé, og at lesing ikke 
hører med til det han helst gjør 
på fritiden. Etter hvert viser det 
seg at morens oppfatning av bar-
nets evner ikke svarer til det bar-
net kan. Bibliotekaren finner for 
eksempel ut at gutten er interes-
sert i fotball. Endelig lykkes det 
bibliotekaren i å geleide mor og 
barn inn i avdelingen for lettlest-
bøker. Moren ser ikke ut til å 
være oppmerksom på at denne 
avdelingen ikke rommer de ut-
fordrende bøkene hun opprinne-

lig tenkte at gutten skulle få. Til 
gjengjeld kan bibliotekaren for-
telle at her finnes det bøker om 
fotball, og gutten begynner å bli 
mer interessert. Nå begynner 
moren å forstå at bibliotekaren 
har en kunnskap som gjør at hun 
kan finne en passende bok til 
sønnen. Det er nå langt mer 
sannsynlig at gutten kommer ut 
med en eller flere bøker som gir 
en mer positiv leseopplevelse enn 
om bibliotekaren kun hadde for-
holdt seg til morens opprinnelige 
ønske om en god og utfordrende 
bok.
 Mange bibliotekarer vil sik-
kert nikke gjenkjennende til den-
ne episoden. Unik er den ikke, 
kanskje nokså vanlig, i alle fall 
når det gjelder utgangspunktet. 
Poenget er at den illustrerer vel-
dig godt hva prosjektet i Randers 
handler om: Ta brukeren på al-
vor, skap en god dialog med bru-
keren, forsøk å lirke ut av bruke-
ren så presist som mulig hva hun 
eller han ønsker. Det er der rela-
sjonsbyggingen kommer inn. 
Nøkkelen ligger i å skape gode 
relasjoner mellom den bibliotek-
ansatte og brukeren. Men det må 
gjøres profesjonelt og løsrives fra 
personlige og tilfeldige erfarin-
ger.

Åtte samspillstemaer

Prosjektet er forankret i en tenk-
ning som ser på relasjoner som 
selve kilden til livet. Relasjonelle 
forhold er sentrum for vår over-
levelse, liv, læring og utvikling og 
de bidrar til opplevelsen av et 
godt liv. En god relasjon kjenne-
tegnes ved at et menneske retter 
sin oppmerksomhet mot et annet 
menneske og handler på en slik 
måte at det andre mennesket 
vokser og blomstrer.
 – Relasjonen er menneskets 
element, sier Jørgen. – På samme 
måte som fisken har vannet, er 
mennesket avhengig av gode re-
lasjoner. Relasjoner er usynlige, 

Kontakt.

Ta bare kontakt,  
så skal jeg fortelle 
mer om prosjektet, 
sier Jørgen Ledet.
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mentale bånd som forbinder 
mennesker med hverandre. Sen-
tralt i ICDP-tenkningen er at 
glede, vennlighet og anerkjen-
nelse er positive følelser som vi-
taliserer det relasjonelle forhold. 
Negative emosjoner er derimot 
skadelige for oss. Når vi opple-
ver nærvær, åpenhet og interesse 
hos andre, øker opplevelsen av 
velvære og at vi har et godt liv.
 Jeg tenker på den stille bøn-
nen jeg ba på vei mot Randers 
bibliotek en time tidligere. Den 
var selvsagt ikke tatt ut av tom-
me lufta, for jeg hadde jo gjort 
hjemmeleksene mine og lest om 
relasjonsprosjektet før jeg kom. 
Prosjektet setter opp åtte punk-
ter – samspillstemaer – for en 
god dialog:

1.  Vis glede for brukeren.
2.  Se brukerens initiativ – juster 

deg.
3.  Inviter brukeren til samtale 

– lytt og svar.
4.  Vis vennlighet og anerkjen-

nelse overfor brukeren.
5.  Fang brukerens oppmerksom-

het.
6.  Fasthold brukerens oppmerk-

somhet – vis følelser og 
entusiasme.

7.  Skap sammenhenger – utdyp 
og forklar.

8.  Fortell brukeren hva han bør 
gjøre, i trinn for trinn.

– Når man mestrer alle åtte sam-
spilltemaene, er man relasjons-
kompetent, oppsummerer Jørgen.

Videoanalyse av samtaler

– Når jeg leser de åtte punktene, 
er det klart at dere er i gang med 
noe som er solid og fruktbart. 
Men samtidig tenker jeg at noen 
av leserne sikkert vil si at ”dette 
er personavhengig og noe vi alltid 
har visst”? Hva svarer du til det?
 – Det er riktig at enkelte er 
flinke til å kommunisere og har 
fått utdelt høy relasjonskompe-
tanse ”fra naturens side”. Men 
dette handler om å utvikle en sys-
tematisk tilnærming som alle kan 
delta i. Vi må derfor ha et fag-
språk og et sett verktøy som alle 
kan bruke. Derfor har vi blant an-
net tatt i bruk videoanalyse, for-
teller Jørgen.
 Videoanalysen foregår ved at 
dialoger mellom brukere og bi-
bliotekarer blir filmet og deretter 
gjennomgått og analysert. Det 
kan for eksempel dreie seg om et 
referansespørsmål eller en mer 
allmenn dialog om et eller annet 
kunnskapstema. Gjennom slike 
analyser blir bibliotekaren bevisst 
på hvordan hun oppfører seg i 
forhold til brukeren. Lytter hun, 
ser hun brukeren, er hun enga-
sjert, inviterer hun til dialog eller 
inntar hun en ”ovenfra og ned”-
holdning? Slik kan man spørre 
med utgangspunkt i de åtte sam-
spillspunktene. I tillegg avslører 
videoen tydelig hva slags kropps-
språk og mimikk man har overfor 
brukeren.
 – Mange av oss får nok noen 
overraskelser når vi ser slike vi-
deoer av oss selv i forhold til bru-

kerne. Kanskje trodde vi at vi 
oppførte oss på en helt annen 
måte enn vi egentlig gjorde. Un-
der analysen bruker vi et standar-
disert skjema med spørsmål og 
anmerkninger. På den måten får 
vi et felles sett med data som kan 
sammenfattes til mer objektiv 
kunnskap.
 – Det er også viktig at vi hele 
tiden holder temaet varmt ved å 
sette relasjoner på dagsordenen 
på avdelingsmøtene i biblioteket. 
Glemselskurven er bratt, her som 
andre steder, så det er viktig at vi 
hele tiden snakker om problem-
stillinger som er knyttet til pro-
sjektet.
 Selv om den formelle delen av 
prosjektet nå er avsluttet, er det 
på mange måter nå det begynner. 
Eller for å si det på en annen 
måte: Det begynner hele tiden, i 
den forstand at å skape gode rela-
sjoner i biblioteket er en kontinu-
erlig prosess.
 Alt tyder på at det har vært 
vellykket.
 – Noen av de ansatte har gått 
så langt å kalle det ”champagne 
for sjelen”. Andre sier at prosjek-
tet har gitt biblioteket et ansikt og 
en sjel, sier Jørgen Ledet og viser 
vei på nettet hvor det ligger en im-
ponerende mengde dokumenta-
sjon fra prosjektet – og han av-
slutter med en åpen invitasjon:
 – Skulle noen av de norske le-
serne få lyst til å vite mer om hva 
vi har gjort og hvordan en et slikt 
prosjekt kan gjennomføres, er det 
bare å ta kontakt. 

”Relasjoner der rykker”

Prosjektets forarbeider startet i 2009 ved at utviklingskonsulent Elisabeth Staun ved Randers bibliotek tok 
kontakt med psykolog Anne Linder, som hadde bred erfaring i organisasjonsutvikling med utgangspunkt i 
kommunikasjon og relasjonsbygging (ICDP-programmet). Etter noen innledende møter begynte prosjektet å ta 
form og involverte til slutt bibliotekene i Viborg, Silkeborg, Herning, Århus og Randers. Våren 2010 gjennom-
førte deltakerne seks kursdager hvor de gjennomgikk utviklingsprogrammets verktøy og prinsipper for godt 
samspill med brukeren.
 Prosjektet fikk støtte av Styrelsen for Bibliotek og Medier. Prosjektleder var Jørgen Ledet, Randers biblio-
tek. Utviklingsprogrammet har fått bred oppmerksomhet i Danmark, det er et mål at det skal inngå i det 
generelle etterutdanningstilbudet for bibliotekansatte.

Mer informasjon om prosjektet: http://bit.ly/relationer
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Hattemakere er kjent for 
å være gale. Alle som 
har lest Alice in Won-

derland husker The Mad Hatter. 
Galskapen var en yrkessykdom. 
Det var bruken av kvikksølv i 
hatteproduksjonen som lå bak. 
Bibliotekarer er mer normale. 
Den typiske yrkesskaden er en 
mild bipolar lidelse. På den ene 
siden er bibliotekarene de eneste 
som kan vise vei i det nye digitale 
informasjonsuniverset, hurra, 
hurra! Vi sitter på unike kompe-
tanser! Samtidig er det nesten in-
gen som ser hvor uendelig verdi-
fulle våre tjenester er. Vi er 
misforstått, undervurdert og un-
derbetalt. Ingen av disse positu-
rene ”den oppblåste og den ned-
trykte” bidrar til læring.
 Plinius står for en mellomposi-
sjon. Bibliotekar er i utgangs-
punkt et helt vanlig yrke. Biblio-
teket har en lang fortid som 
institusjon, men den moderne ut-
formingen av yrket skjedde først 
på slutten av 1800-tallet. I Norge 
og Vest-Europa har de fleste bi-
bliotekarer en kortvarig høyere 
utdanning. De hører til velferds-
statens yrker. Skal vi forstå profe-
sjonen, bør vi ikke sammenlikne 
med tunge akademiske profesjo-

ner som leger, tannleger og teolo-
ger, men med andre ”mellomlan-
ge yrker”: lærere og ingeniører, 
sykepleiere og sosialarbeidere.

Bibliotekkulturen slik jeg har 

opplevd den er i utgangspunk-
tet praktisk, vennlig og forsiktig, 
ikke teoretisk, analytisk og ut-
fordrende. Profesjonen er også 
usedvanlig redd for åpne kon-
flikter. Da de digitale teknologi-
ene begynte å presse seg fram, 
førte det ikke til frimodige fagli-
ge debatter i miljøet, men til ut-
frysing og taushet. Profesjonens 
støtte til ytringsfrihet gjaldt ikke 
innenfor egne rekker.
 Denne perioden er i hovedsak 
over. De håpløse nerdene hadde 
faktisk rett. Det digitale har 
kommet for å bli. Bibliotekare-
nes forståelse av dagens situasjon 
er fortsatt preget av papirets be-
grepsverden. Men mange har i 
hvert fall akseptert at de i prin-
sippet må mestre digitale ar-
beidsformer. Det neste skrittet ”å 
arbeide digitalt” sitter imidlertid 
langt inne. Jeg regner ikke med 
store endringer før neste genera-
sjon rykker inn. Femti- og sek-
stiåringene sitter trygt der de sit-
ter. Hvorfor skulle de bruke 

tusenvis av timer på å lære nye 
måter å jobbe på?

Wikipedia sier om moderne bi-
bliotekarer:
1. De vet hvordan man finner 

frem i en kompleks informa-
sjonsjungel.

2. De er oppdaterte på den se-
neste informasjonsteknolo-
giske utviklingen.

3. Den stadige håndteringen av 
informasjon på detaljnivå 
gjør mange av dem til kompe-
tente formidlere.

4. Rutinerte bibliotekarer er 
gode på muntlige og skriftlige 
fremstillinger.

5. De har lett for å trekke essen-
sen ut av en informasjons-
mengde.

Empirien forteller noe annet:
1. BIBSYS emnekatalog er ned-

lagt. Den ble holdt i live alt 
for lenge. Biblioteksvar og 
Detektor trenger en dyp re-
vurdering.

2. Hvor er informasjonsgrafik-
ken og den kartbaserte infor-
masjonen?

3. De færreste bibliotekarer li-
ker å forelese. Engelsk er et 
fremmed språk.
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4. Våre tre bransjeblad strever 
stadig med å få noen nye bi-
bliotekarer til å skrive.

5. Hvis de fleste er så gode til å 
trekke ut essenser, hvorfor vi-
ser de det ikke fram i praksis?

Når profesjonen idealiserer seg 
selv på denne måten, er det van-
skelig å føre en fornuftig fagde-
batt om kompetanseutvikling. 
Jeg kjenner selvsagt dyktige bi-
bliotekarer som kan beskrives 
med en eller flere av setningene 
fra Wikipedia. Men flertallet har 
en betydelig vei å gå for å tilfred-
stille disse kravene. Et mer realis-
tisk bilde av fagets oppgaver ser 
heller slik ut:

Bildet av bibliotekarene som 
netteksperter er misvisende
De yngre bibliotekarene har 
begrenset digital kompetanse 
når de avslutter studiet.
De har imidlertid et godt 
grunnlag for å tilegne seg slik 
kompetanse.
Både nye og gamle bibliote-
karer kan få drahjelp ved å gå 
på velvalgte kurs.
Forøvrig må de øve, øve og 
øve for det meste på egen 
hånd.

Det tar tre tusen timer å lære 
seg et språk til effektiv hver-
dagsbruk.
Regn i hvert fall med det sam-
me for digital kompetanse i 
nettbasert informasjonssø-
king, e-læring, kommunika-
sjon og tekstproduksjon.

Alle ”kortprofesjonene” er sam-
tidig utsatt for kraftig akademi-
seringspress. Det er det dobbelte 
presset, fra IKT og Akademia, 
som utløser den bipolare lidel-
sen. Akademia sier at forskning 
er finest. Bibliotekarene ber om 
mer forskning i bibliotekfeltet. 
De vet imidlertid ikke hva de ber 
om. Det meste av det som publi-
seres i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskapens navn er bereg-
net på andre forskere. Det skrives 
ikke for å bli lest eller brukt av 
praktikere.
 Dersom resultatene skulle an-
vendes, måtte mange mennesker 
bruke mye tid på å gjøre det an-
vendbart. Et slikt arbeid gir hver-
ken ære eller penger. Derfor blir 
det som oftest liggende ugjort. 
Svært mye av forskningen spinner 
videre på egen hånd. Giret som 
skulle forbinde forskningens mo-
tor med fagets drivaksel står i fri.

Bibliotekarene mangler bestiller-

kompetanse til å be om det de først 
og fremst trenger. Selv når de får 
penger til store undersøkelser (Stor-
byundersøkelsen) makter de ikke å 
bearbeide informasjonen. Det sam-
me gjelder statistikken: bibliotekene 
leverer trofast fra seg enorme data-
mengder år etter år. Hittil har ikke 
noe sentralt organ sørget for å ana-
lysere dem. Bibliotekarenes forhold 
til nettet er preget av en ubegrunnet 
selvtillit. Praktikernes forhold til 
forskerne er preget av en like ube-
grunnet ydmykhet. 
 Det feltet egentlig etterspør er 
nyttig, anvendbar, slagkraftig 
kunnskap – ikke avanserte analy-
ser som konkluderer med et behov 
for mer forskning. Den slagkrafti-
ge kunnskapen kan innebære mål-
rettet forskning, men kan like 
gjerne dreie seg om å analysere 
foreliggende kunnskap, foreta en-
kle kartlegginger (trafikktellinger, 
utlånsdata), følge med på relevan-
te internasjonale debatter, eller å 
koordinere, dokumentere og inte-
grere lokale utviklingsprosjekter.
 Mange har påpekt at faget 
virker fragmentert. Jeg deler den 
opplevelsen. Men det som fram-
står stykkevis og delt kan jo, i 
prinsippet, sys sammen.  

Får svensk bibliotekpris for fengselsprosjekt
Årets folkebibliotekpris i Sverige går til 
prosjektleder Karin Johansson i Malmö, for 

prosjektet «Godnatsagor inifrån». Prosjektet gjør 
det mulig for innsatte i fengsler å lese opp eventyr 
og historier for sine barn, og tydeliggjør ifølge 
juryen lesningens betydning for grupper som ellers 
ikke har særlig stor leseerfaring.
 Prisen er på 25.000 svenske kroner og skulle 
ifølge Svensk Biblioteksförening deles ut på årets 
bokmesse i Göteborg. Prisen har fått navn etter den 
tidligere sjefen for Skolöverstyrelsens bibliotekssek-
sjon, Bengt Hjelmquist, og har vært delt ut siden 
1964.
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Min tid som spaltist i 
Bok og Bibliotek går 
mot slutten. Manda-

tet har vært å følge e-bokutvik-
lingen, og jeg begynner å bli fer-
dig med e-boka på alle måter; jeg 
følger ikke så tett med som jeg 
gjorde, og da skal man etter 
hvert holde kjeft. Så i de to siste 
spaltene – denne og den neste – 
skal jeg mase om to kjepphester 
som jeg føler sterkt for, i denne 
rekkefølgen: Bredt innhold og 
bred formidling.

La meg oppsummere e-boksi-
tuasjonen slik jeg ser den nå: 
Den står ganske så stille. Det be-

tyr ikke at ting ikke kan skje 
brått og uventet – det har de 
gjort de siste årene, med ujevne 
mellomrom – men det er ikke 
synlig nå. Til tross for at Gyl-
dendals avtale med Bibliotek-
sentralen ble slått stort opp i 
media nylig, er det liten utvik-
ling i biblioteksektoren. 
 Fortsatt er hverken rettighe-
tene eller teknologien på plass 
for i stor skala å levere e-bøker 
helt frem til lånerne. Og ingen 
tror lenger på at biblioteket skal 
låne ut lesebrett, med kost-
nadskrevende innkjøp, vedlike-
hold og brukerstøtte. Fremtiden 
er slik sett enkel: Hvis du vil låne 

e-bøker i biblioteket, må du ha 
ditt eget brett. 
 Naturligvis er forlagene og 
forfatterne bremseklosser for av-
taler om rettigheter, og i biblio-
teksektoren har man begynt å 
forstå at man ikke kommer noen 
vei uten å tilby rettighetshaverne 
penger. 
 Forleggerne er grådige, som 
de alltid har vært, og skjuler bare 
grådigheten under et lett ferniss 
av kulturpolitisk ansvarlighet, 
for også i fremtiden å kunne 
motta massive tilskudd fra sta-
ten. Og jeg sier: Takk og pris for 
det! Uten statens velvilje og for-
leggernes hykleri (også kalt 
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E-boka er i dødvanne. Bokhylla er under evalueringslupen. Biblioteksekto-

ren har hverken rettigheter, innhold, felles digital formidlingsstrategi eller 

penger nok til å konkurrere mot kommersielle interesser. Så hva kan gjøres?
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«børs og katedral») ville det 
kommet ut langt, langt mindre 
verdifull litteratur. Vi må fortset-
te å kjempe for grådighet og hy-
kleri i forlagsbransjen!
 Forfatterne er også grådige: De 
vil ha penger – helst ganske mye 
penger – for noe av det de gjør, 
mens faktum er at de i dag får vel-
dig, veldig lite for nesten alt. Også 
forfatternes grådighet er støttever-
dig, for uten den ville det rett og 
slett ikke bli skrevet mange bøker. 
Å være forfatter er som å basere 
seg på lotto som inntektskilde. 
Man kjøper fem lodd á 20 kroner 
og vinner 50 kroner på ett av dem, 
som regel; det er drømmen om det 
fete loddet som driver en videre. 
Og lesere over hele verden er de 
som får det virkelige utbyttet – 
tankene, ordene, spenningen, opp-
levelsen – av drømmen. Men hvis 
drømmen en dag skulle mangle 
enhver realitet, forsvinner store 
deler av litteraturen.
 Det handler altså om penger, 
og biblioteksektoren er ikke di-
rekte velsituert. Den har ikke mye 
cash akkurat nå, og den kommer 
ikke til å bli tilført mye cash de 
neste årene heller, om man leser 
statsbudsjettlekkasjene rett. Det 
går mot innskrenkninger, ikke til-
førsel av friske midler. I 2012 vil 
det bli iverksatt prøveprosjekter, 
med Kulturrådets og Nasjonalbi-
bliotekets velsignelse og prosjekt-
midler, men det er ingen fare for 
at e-boka skal bli en stor greie i 
biblioteket de neste to-tre årene. 
(Og heller ikke i markedet, så 
lenge den er momsbelagt.)
 Med andre ord: Bibliotekene 
har ingen mulighet til å konkur-
rere på kommersielt grunnlag.

Da gjelder det å finne en ni-

sje, og spørsmålet blir: Hvilke e-
bøker skal finnes i blblioteket (og 
jeg understreker her at jeg snak-
ker om folkebiblioteket og all-
mennlitteraturen)? Det er ingen 
tvil om at lånerne etterspør nyhe-

tene og bestselgerne i størst grad, 
uansett plattform. De vil ha den 
til enhver tid regjerende Krimkon-
gens eller Krimdronningens – 
hvem nå det måtte være – siste 
roman. Med fri og gratis tilgang 
til papireksemplarer kan man 
bare gjette på hvor mange lesere 
Krimdronningen ville fått via bi-
blioteket. Men biblioteket 
kan altså ikke tilby det lånerne 
ønsker, og Krimdronningen ikke 
ønsker, fordi de ikke har råd til å 
kompensere henne for inntektsta-
pet Hun lider da: Så hva skal de 
tilby i stedet?
 Svaret er for meg ganske åpen-
bart: Den ytterste biten av det 
man kaller «den lange halen» – 
nemlig det helt uselgelige, det som 
nesten ingen vil ha, men mange 
ville ha godt av.
 Nå lyder jeg nesten bare-på-
faenskap-kontrær, men jeg mener 
det ikke slik. Mitt poeng er dette: 
Digitalisering av litteratur åpner 
for en rikdom på tilgjengelighet 
som ingen kommersiell aktør vil 
utnytte systematisk. Men biblio-
teket kan gå en helt annen vei, og 
har etter mitt syn en forpliktelse 
til å gjøre det, både i kraft av sitt 
samfunnsmandat og sin overle-
velsesevne, og den veien er bred-
deformidlingens vei: Å tilgjenge-
liggjøre det som nesten ingen 
etterspør, men som likevel er vik-
tig å ha tilgjengelig.

Mine to norske favorittroma-

ner gjennom alle tider er Carl 
Fredrik Engelstads De levendes 
land og Finn Alnæs´ Koloss. Skal 
jeg plukke fra den oversatte littera-
turen ville jeg nevne fire av mange; 
bøker av Georges Bernanos, 
Witold Gombrowicz, Alain Rob-
be-Grillét og Dashiell Hammett. 
Dette er rimelig bra litteratur, og 
jeg sikker på at jeg ikke er alene 
om å ønske meg den digitalt og på 
norsk. Hvor lang tid vil det gå før 
jeg kan erstatte de fysiske bindene 
med digitale eksemplarer i min vir-

tuelle bokhylle? Antagelig svært 
lang tid. Det er ingen av disse seks 
som har noe kommersielt potensi-
al, som tilsier at de forlagene som i 
sin tid ga ut papirversjonen snarlig 
vil gi ut den digitale.
 Da er det naturlig å spørre seg 
om biblioteket kanskje er løsnin-
gen, og kanskje gjennom en «Digi-
talization-on-Demand-ordning», 
som innebærer at bibliotekene 
skaffer seg tentative rettigheter til 
det som er mulig (og til og med 
kanskje billig) å få rettigheten til: 
Gammelt stoff som nesten ingen 
vil ha. Man digitaliserer det ikke 
før noen ber om det.
 Har Google gjort det allerede? 
Såvisst. Men Google har planer 
som biblioteket ikke trenger å ko-
piere. Og mens ingen med respekt 
for opphavsrett egentlig liker Go-
ogle, og ingen har lyst til å gi Go-
ogle statlige penger for å gjøre en 
slik jobb, ville biblioteket bli møtt 
med rimelig velvilje. Og i Norge: 
Har Bokhylla gjort det allerede? 
Og hvorfor blir i så tilfelle ikke 
Bokhylla møtt med respekt og 
velvilje?
 Problemet med Bokhylla er 
flerdelt: Den er teknologisk ut-
rangert i forhold til allmennbru-
kerne, og mer tilpasset interne 
behov; den har en forskningsba-
sert (tematisk) overbygning som 
er lite fleksibel; den er en blan-
ding av innhold og formidling 
som ikke er brukervennlig; den 
bærer alle tegn på å ha vært et 
barn av sin tid, en tid som nå er 
omme. Jeg håper Nasjonalbiblio-
tekaren lar den dø i stillhet og ri-
melig verdighet, og overfører de 
beste erfaringene og alle midlene 
til noe nytt og fremtidsrettet, og 
mer folkebibliotek-aktig, som en 
Digi-on-Dem-løsning.
 Uansett er hovedspørsmålet 
for biblioteket dette, hva angår 
den digitale innholdssiden: Når vi 
ikke har råd til å tilby lånerne det 
de begjærer, hva kan vi tilby dem 
som de faktisk ville elske? 
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I

Han vakna og såg kofferten stå 
der han hadde satt den kvelden 
før. Før mørket rakk å lette, sat 
han på flytoget. Ein av vektara-
ne i tryggingskontrollen, ei 
dame, smilte til han, og han for-
talte ho kvar han skulle. Ho 
smilte framleis da ho spurte kva 
han skulle der.
 Han sovna før flyet køyrte ut 
på rullebana. Da sola stod opp 
under dei, drøymte han om ei 
kornåker i kveldsbris.
 Ei av flyvertinnene vekte han 
ved å stryke han over skuldra. 
Vil du ha noko å ete, spurte ho. 
Han sa ja, og da ho kom med 
maten, spurte han om drikke.
 Da flyet landa i Kabul trudde 
han det heile var ein draum. 
 På veg til militærbasen undra 
han framleis på om han var va-
ken. Først da han vart vist rom-
met han skulle bu på, skjønte 
han at det ville bli vanskeleg å 
sove.

II

Ho reiste til Paris i sommarferi-
en, men kom tilbake til Oslo i 
august og var framleis aleine. 
Vennane spurte om ho hadde 
fått jobb, og ho sa ho hadde ein 
ide til ein roman. Onkelen hen-
nes sa hytta på Holmsbu var 

tom, at ho gjerne kunne bruke 
den i helgane. På laurdagskvel-
dane sat ho på brygga og kasta 
stein og gras og blomster i 
brakkvatnet.
 Da det vart oktober og ho 
framleis ikkje hadde jobb, ringte 
ho til bror sin. Han lånte ho 
pengar, og ho heldt fram med å 
skrive. Men ho drog ikkje lenger 
til Holmsbu. På søndagane vak-
na ho hos menn ho ikkje kjente, 
og fann aldri vegen tilbake til 
leilegheita i Maridalsvegen før 
ho starta å fryse. 
 Til jul reiste ho heim. Faren 
sa det var godt å sjå ho, mens 
mora spurte om ho fekk i seg 
nok mat. Ingen fekk vite at fire 
forlag hadde sendt manuset hen-
nes i retur, mens eit femte skreiv 
det kunne bli bra med større 
endringar. Ho brydde seg ikkje 
lenger, og drog tilbake til Oslo 
før nyttårsnatta, og angra da 
rakketane eksploderte på him-
melen. 

III

Først da bildet av heimstaden 
falt ned frå veggen, skjønte han 
at det var ein eksplosjon. Det 
tok nokre månader å bli vant 
med det. Han åt ute kvar dag, 
men hadde framleis ikkje snak-
ka med nokon innfødde som 

ikkje var klarert. Sjefen hans sa 
han skulle vere glad han var i 
Afghanistan, elles ville han gitt 
han refs for den manglande bar-
beringa.
 Enkelte kveldar prøvde han å 
lese bøker, men han greidde 
ikkje å sitte i ro.
 Den siste helga før jul, fekk 
han besøke fengselet. Han inter-
vjua ein ung mann med det same 
skjegget som han sjølv. Mannen 
greidde ikkje å opne munnen, 
kjeven var ute av ledd. Da han 
fortalte dette til vakta, rista vak-
ta på hovudet og talte det fram-
ande språket. 
 Han var heime i fem dagar, 
før han drog til Rio de Janeiro. 
Han trefte ei jente frå Spania på 
ein nattklubb, og dei pulte på 
hotellrommet hans. Da han 
følgde ho tilbake til hotellet 
hennes, stansa dei ved ein bar. 
Han kjøpte to glas vin, bad om 
orsaking, og gjekk tilbake til ho-
tellet og sjekka ut, og flytta inn i 
eit anna hotell rett over gata.
 Da vinteren var over i No-
reg, fekk han beskjed av sjefen 
om å klippe seg. Han starta å 
feste håret i ein strikk og stakk 
det ned i skjorta bak. 
 I mai vakna han, men greid-
de ikkje å stå opp av senga. Han 
vart liggande heilt til nokon 
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kom og prøvde å hjelpe han 
opp. To veker seinare sat han på 
flyet til Oslo.
 Mora hadde reidd opp senga 
på barnerommet, og kvar dag 
gjekk han på det lokale bibliote-
ket for å lese. Han vart sittande 
heile dagen, og gjekk berre heim 
når mora sendte melding om at 
middagen var klar.

IV

Da vinteren kom utvida ho 
jobbsøket på NAV og Finn. To 
veker seinare søkte ho på ei bi-
bliotekarstilling ved Finnsko-
gen. Ho fekk jobben og bestem-
te seg for å flytte. Via ein venn 
kjøpte ho ein gammal BMW. 
Biblioteksjefen var ei eldre dame 
som berre var på jobb to dagar i 
veka. Eg kjenner alle i Grue, sa 
dama, men du er ny, så du må be 
dei vise deg lånekortet. 
 Ho la merke til han den første 
veka. Dei starta å helse på kva-
randre, og da ho ein dag gjekk 
heim frå jobb, venta han på utsi-
da av biblioteket. Han spurte om 
ho hadde lese noko av Amos Oz. 
Ho sa nei, men da han venta på 
ho neste veke svarte ho ja på det 
same spørsmålet. Dei gjekk heim 
til ho, og da helga kom drog dei 
til Oslo saman. Dei sjekka inn på 
eit hotell, og åt ute på Grüner-
løkka. Da dei kom tilbake til ho-
tellet, sveitta han. Ho spurte om 
det gjekk bra, og han sa ja, men 
da ho kom ut av badet var han 
borte. Ho leita etter han heile 
natta. Neste morgon køyrte ho 
tilbake til Grue. Ho køyrte inn til 
sida da ho såg han springe langs 
bilvegen. Han var våt av sveitte, 
og ho lét han legge seg ned i bak-
setet.
 Han vakna da bilen stan-
sa, og såg ho hadde på seg dei 
same kleda som kvelden før. Da 
kvelden kom låg han og sov på 
sofaen i biblioteket, mens ho 
katalogiserte dei siste Kultur -
fond bøkene. 

Det vrimler av spennende pro-
sjekter i bibliotekene som spen-
ner over alt fra utstillinger, 
vampyrkvelder og spillnetter til 
lesestimulering, seniorsurf og 
formidling av skjønn- og faglit-
teratur. Bok og Bibliotek øn-
sker å løfte fram noen av disse 
prosjektene og inviterer her til 
konkurranse om Årets biblio-
tekprosjekt 2011.

Det skal være enkelt å delta. 
Det eneste dere trenger å gjøre, 
er å sende inn en beskrivelse av 
det aktuelle prosjektet, hvor 
dere forteller om målet med 
prosjektet, hva dere har gjort 
og hva dere mener dere har 
oppnådd med det. Omfang på 
beskrivelsen: Inntil 40 linjer.

Bidraget sendes som epost 
til odd.letnes@bokogbibliotek.
no og merkes ”Årets bibliotek-
prosjekt 2011” i emnefeltet. 
Frist for innlevering: 15. no-
vember 2011, men dere kan 
veldig gjerne sende bidrag fort-
løpende – mens saken er varm.

Konkurransen er åpen for 
både folkebibliotek og fag- og 
forskningsbibliotek. Merk 
søknaden med aktuell katego-
ri, det vil si fag- eller folkebi-
bliotek.

Juryen som skal bedømme  
prosjektene, er:

-
fatter, redaktør av tidsskriftet 
Hus & Bolig. Styremedlem i 
ABM-media as

-
sen, Høgskolen i Oslo, avde-
ling JBI

kultur og litteratur ved Univer-
sitetet i Tromsø. Wærp er også 
medlem av Norsk kulturråd

og Bibliotek

Førstepremien i hver kategori 
vil være et gavekort på kr 
3000,- Det vil bli laget presse-
meldinger og reportasjer om 
de beste prosjektene innenfor 
hver kategori.

Har dere Årets  
bibliotekprosjekt 2011?
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Det har gått nokre veker 
sidan Anniken Huitfeldt 
la fram statens kultur-

budsjett for 2012. Framlegginga 
skjedde i ordna former, utan sær-
leg virak og utan den heilt store 
interessa. Det var annleis då Gis-
ke regjerte. Mens Huitfeldt pre-
senterte sitt andre kulturbudsjett 
på anonyme Riksarkivet, valde 
Giske seg publikumsvenlege 
kunstnararenaer, der han la sine 
fram sine lysark med blenkjande 
store tal så kunstnarane nesten 
kom på gråten. Slikt hadde dei al-
dri før opplevd.

Huitfeldts andre budsjett er eit 
budsjett på jamne. Kulturløftet 
held fram, men i lågare tempo. 
Budsjettet er utan klar profil, sei-
er kritikarane. Giske fekk høyre 
det same. Men i hans ministertid 
var veksten så stor at ingen bryd-

de seg om profilen. Alle fekk meir 
enn nok.

Om eg tolkar 2012-budsjettet 
rett, er to formål prioriterte: ”Re-
gional spredning av kulturen” og 
”Kulturens betydning for inklu-
dering og utjamning av forskjel-
ler”. Det siste er Huitfeldts kul-
turpolitiske baby. Det er fint 
tenkt. Men det meste, både av te-
ori og empiri, tyder på at kulturen 
i seg sjølv er lite eigna til å utjam-
ne sosiale og klassemessige skilje. 
Kulturen høyrer til den åndsmes-
sige overbygning i samfunnet, 
ikkje til den materielle basis. Det 
trengst ein nøye utmeisla strategi 
dersom ein skal utvikle og setje i 
verk ein kulturpolitikk som har 
som føremål å utjamne sosiale 
skilnader. 
 ”Regjeringen er opptatt av at 
hele landet skal ta del i Kulturløf-

tet. Det er derfor foreslått tiltak 
som innebærer en styrking av uli-
ke deler av kulturlivet i alle fyl-
ker.” Slik formulerer Anniken 
Huitfeldt seg i budsjettproposi-
sjonen. Ei rekkje tiltak som skal 
vise at regjeringa er oppteken av 
kulturlivet i regionane, vert lista 
opp. Men det må langt meir til 
enn opplistingar for å lage ein ty-
deleg regional profil. Vi må svært 
mange år tilbake for å finne eit 
statleg dokument der det vert re-
flektert over kva det vil seie å gi 
kulturpolitikken ein regional pro-
fil. Den siste kulturmeldinga 
(2003) brukte to av 238 sider på 
temaet. Kulturløftet til dei raud-
grøne har innført ei kulturlov. 
Men denne lova er meir ei statleg 
ansvarsfråskriving enn eit eigna 
kulturpolitisk verkemiddel. 

Rundt om i norske lokalsamfunn 

Det  lokale kulturlivet

– svikta 
  av staten?
I ei nyss utkomen bok vert det hevda at kulturarbeidarar landet rundt føler 

seg svikta av staten. Har dei grunn til det?
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og regionar føler mange at staten 
og den statlege kulturpolitikken 
ikkje bryr seg med dei. Staten har 
så å seie abdisert. Han løyver rett 
nok sine pengar både til eitt og 
hitt. Men den norske kulturpoli-
tiske staten engasjerer seg ikkje. 
Med eit unntak for Sør-Varanger 
og Kirkenes. Av utanrikspolitiske 
omsyn.

Sist månad kom boka ”Kultur-
kraft” ut. Forfattaren heiter Ve-
gard Vandvik. Han har vore kom-
munal kulturarbeidar i 
leiarstillingar i Haugesund og Sul-
dal i heile 36 år, frå 1974 til 2010. 
Tittelen på boka avspeglar for-
fattarens tru på og overtyding om 
dei enorme mulegheitene som 
”ligger der ute, når kultur- og res-
sursfokus blir finstilt og kultur-
kompetansen blir tatt godt vare 
på.”. 

Vandvik er på den lokale kultu-
rens vegne svært skeptisk til den 
kulturpolitiske vegen som i dag er 
staka opp av Kulturdepartemen-
tet, under skiftande statsrådar. Et-
ter hans meining har svært mykje 
av det viktige og verdfulle som 
kom inn i den lokale kulturpoli-
tikken og det lokale kulturlivet 
med dei to kulturmeldingane på 
70-talet, gått tapt dei siste 20 åra. 

Vendepunktet i den norske stat-
lege kulturpolitikken set Vandvik 
til byrjinga av 1990-åra. Frå då 
av slutta staten gradvis å bry seg 
om kulturutviklinga i kommunar 
og regionar, og konsentrerte seg 
meir om dei nasjonale kunst- og 
kulturinstitusjonane, som i ho-
vudsak har sitt hovudsete i Oslo. 
Kulturelt demokrati har deretter 

vorte erstatta med eit aukande fo-
kus på høgkulturen.
Den nasjonale kulturpolitikken 
forvitra, skriv Vandvik, på 
1990-talet. For å illustrere dette 
trekkjer han fram overføringa av 
barne- og ungdomsarbeidet frå 
Kulturdepartementet til Barne- og 
familiedepartementet i 1992, den 
nye kommunelova same året, av-
viklinga av øyremerkinga av Lot-
tomidlane i 1991, ekspedisjons-
sjef Aanderaas død same året og 
ein statsråd (Åse Kleveland) som 
var framand for det utvida kul-
turomgrepet. Kunstlivet, som 
hadde vore dei sterkaste kritika-
rane av den nye kulturpolitikken, 
skaffa seg samtidig ”posisjoner i 
flere partiers sentrale kulturut-
valg.” 

Vandvik har mykje rett. Norsk 
statleg kulturpolitikk skifta ham 
og retning tidleg på 1990-talet, 
med AP i førarsetet. Sjølv opp-
levde eg utviklinga klårt og tyde-
leg frå min ståstad som sentral 
medarbeidar, hyra inn av Johs. 
Aanderaa, i arbeidet med Åse 
Klevelands kulturmelding ”Kul-
tur i tiden”. Denne meldinga, som 
tok ei heilt anna retning enn det 
Aanderaa hadde tenkt seg, vart 
første steget i avviklinga av 70-ta-
lets inkluderande kulturpolitikk. 
Den nasjonale kulturpolitikken 
for heile landet vart til ein elitært 
prega statleg kulturpolitikk. 
”Kulturarbeidere landet rundt 
følte seg sveket”, konstaterer 
Vandvik. Åse Kleveland har skul-
da, seier eg. Ho kjente knapt ein 
einaste kommunal kulturarbei-
dar. Og ho engasjerte eit heilt hoff 
med kunstnarar til å skrive kul-
turmelding. 

Grunnfjellet ute i kommunane er 
”hovedbasisen for norsk kultur-
liv,” skriv Vandvik. Her ute finst 
dei mange lokale kraftverka og 
tusenvis av glødelampar. Ulike 
kulturvevar bind dette saman, 
landet over. Men trådane i veven 
til Kulturdepartementet held seg i 
all hovudsak innanfor kunstom-
rådet; med andre ord er denne 
veven ”i det vesentlige knyttet til 
den viktige, men så begrensede 
delen av kulturpolitikken som 
også kalles kunstpolitikk.” 

Vandvik gir ein strålande beskri-
velse av ”kulturrevolusjonen på 
norsk”, som starta med dei to 
kulturmeldingane i 1973 og -74. 
No fekk Noreg ”sin første helhet-
lige kulturpolitikk”. ”Den var 
ambisiøs og visjonær. Den skulle 
angå alle”. Hovudkraftverket i 
Oslo saman med mindre kraftsta-
sjonar ” i alle landets kommuner 
og fylker” skulle tenne ”hundre-
tusen av glødelamper der ute”. 
Med glød, engasjement og ein 
ukueleg kulturell optimisme, skil-
drar Vandvik framveksten til og 
dei mange resultata av den norske 
kulturrevolusjonen. Aldri har det-
te vorte meir levande skildra; av 
ein av dei tapre frontsoldatane. 

Som vitnesbyrd er det ”sannin-
ga” vi får høyre. Det gjer boka 
interessant. Ho er eit kjeldeskrift 
frå ei tid som er forbi. Vi treng 
fleire slike vitnesbyrd. Utover lan-
det er det mange som kan bere dei 
fram. Folkebiblioteka bør sjå det 
som si oppgåve å stå for innsam-
linga. Og adressaten? Det elitære 
og institusjonelle kunstlivet i ho-
vudstaden, sjølvsagt. Dei har my-
kje å lære. 
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Det er ingenting som en-
gasjerer meg mer en le-
sepolitikk, det er ingen-

ting som er viktigere. At vi er i en 
brytningstid når det gjelder fer-
digheten å kunne lese blir vi min-
net om hver dag. Utfordringene 
vedrørende leseproblematikken 
blir flere, mer mangfoldige, kre-
vende, vi får nye begreper vi må 
forholde oss til og teknologien 
forsterker og understreker beho-
vet for en sterkere statlig styring 
av lesepolitikken. Behovet har 
vært uttalt lenge, det vi trenger er 
en helhetlig og sektorovergripen-
de lesepolitikk. Eller kanskje vi 
har det, bare vi velger å ikke 
iverksette den? Eller den er så 
fragmentert mellom kulturde-
partementet og kunnskapsdepar-
tementet at vi ikke ser den? 

Statlig lesepolitikk

Gjennom stortingsmelding om 
bibliotek (St.meld. nr. 23 (2008-

2009)) vedtok Stortinget å mar-
kere året 2010 som et Nasjonalt 
Leseår. Meldingen ble fulgt opp i 
statsbudsjettet hvor vi kunne lese 
at ”I 2010 foreslår regjeringen en 
budsjettmessig oppfølging av bi-
bliotekmeldingen. Dette omfat-
ter midler til gjennomføring av et 
leseår i 2010 som start på et lese-
løft i perioden fram mot 2014” 
For leseløftet 2011 har man valgt 
ut bibliotek og lesestimulerings-
tiltak for barn som satsingsfelt. 
 Jeg er den første til å innrøm-
me at resultatet av den nasjonale 
lesepolitikken kanskje ikke svarte 
til de høye forventningene noen av 
oss hadde til prosjektet «Leseløftet 
2011 – 2014». Er det slik at de 
utallige millionene som var og er 
bevilget til prosjektet er kommet 
lesesvake til gode? Kunne prosjek-
tet vært administrert på en annen 
måte? Er det riktig å la Nasjonal-
biblioteket lyse ut midlene til 
ymse, tradisjonelle, kjedelige pro-

sjekter innenfor biblioteksekto-
ren? Eller? Heldigvis har vi to år 
igjen av leseløftet, to år til å kunne 
styrke den nasjonale lesepolitik-
ken og dermed også leseferdighe-
tene i befolkningen hvis vi vil. 

Vegring mot iverksetting ? 

Rapportene, forskningsprosjek-
tene, stortingsmeldingene og inn-
spillene fra interesseorganisasjo-
nene er entydige, vi har 
ut ford ringer og de er mange. 
Flere og flere kan ikke lese. 
Gruppen funksjonelle & digitale 
analfabeter er heterogen. Jeg un-
drer meg derfor på hvorfor vi, 
med den kunnskap vi besitter, 
ikke gjør nok for å styrke lesefer-
dighetene i samfunnet? 
 Jeg kan ikke glemme TF-rap-
port nr. 249 « Evaluering av bok-
avtalen» – produsert av Tele-
markforskning hvor de utvikler 
en matematisk formel for utreg-
ning av litteraturpolitikken:

    Jeg kan ikke  

lese … ! 
«Jeg hater å lese, jeg vil aldri lese mer i mitt liv» sa min sønn lavmeldt til meg 

da han gikk i 2 klasse. Han tilføyet «men jeg vil at du alltid skal lese høyt for 

meg».
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M =  + 1 DB + 2 X t +  3 t + u

«M er en malvariabel, enten del-
mal eller hovedmal, i litteratur-
politikken. Det kan vare for ek-
sempel boklesing eller bokpriser, 
og disse er avhengige variable i 
analyseopplegget».
 Hovedformålet med evalue-
ringen er å vurdere hvilken effekt 
Bokavtalen har hatt som littera-
turpolitisk virkemiddel. Jeg un-
drer meg på hvorfor Kulturdepar-
tementet nok en gang har bedt 
om en utredning om litteratur- og 
språkpolitiske virkemidler og er 
spendt på hva gruppen Oslo 
Economics, Simonsen advokat-
firma og Oeconomica forventer å 
finne denne gang som avviker fra 
tidligere funn, en ny formel? 

Fra nasjonal lesepolitikk 

til kommunal lesepolitikk 

Etter å ha jobbet med nasjonal 
lesepolitikk i en del år har jeg 
mistet helt troen på barne- og 
ungdomslitteraturen i bokform. 
Trenden i Europa er at barn om 
kun kort tid velger å ikke lese 
bøker. Det nye lesemønsteret 
blant de unge debatteres daglig i 
media. Den viktigste saken for 
barne- og ungdomsforfattere vir-
ke å være opprettelse av en Nor-
disk Råds barnebokpris, men 
hva skal du med en pris når det 
om kort tid ikke lenger finnes 
rendyrkede barnebøker? 
 For meg er lesepolitikk så 
viktig at jeg nå har valgt å 
gå inn i kommunestyret 
der jeg bor for å kunne 
være med på å styrke 
bibliotek- og skole-
sektoren i min kom-
mune. Utfordringene 
blir mange, men kan-
skje påvirkningsmu-
ligheten til prak-
tisklesepolitikk er 
desto større. 
Jeg kan ikke lese …! 

Viktig politikk

Jeg var i møte med ungdomssko-
len sist uke for å få hjelp til å til-
rettelegge skolehverdagen for 
min sønn som har en meget sjel-
den øyesykdom som gjør at det å 
lese er vanskelig, men ikke umu-
lig. Bøker har aldri vært et alter-
nativ for han, vi har måtte finne 
andre lesetreningsmåter for å 
styrke leseferdigheten hos 
ham. 
 Jeg snakket lenge med 
norsklæreren som hadde 
lang erfaring med å under-
vise i språk. Han uttrykte 
at «det er ingen som leser 
bøker i dag, ikke kan de 
skrive heller, de skriver 
bare et sms-språk og 
hvor langt vil de komme 
med det? De flinke 
elevene klarer seg all-
tid, uansett, men det 
som bekymrer meg 
er at de svake eleve-
ne bare blir flere og 
flere, og det er in-
gen ting jeg kan 
gjøre for å hjel-
pe dem». 

 Utfordringene står i kø i 
kommunen, ikke bare i skolesek-
toren men også ved biblioteket 
hvor utlån har sunket med syv 
prosent fra i fjor. Det er mer enn 
noen gang før.
 Lesepolitikk har aldri vært 
viktigere.  
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www.bseurobib.no

Kylie Minogues  
lenestol og annet 

lekkert til 
ditt bibliotek.

Stolen ”Hello” er designet spesielt til Kylie Minogue.  
Nå kan vi tilby spreke møbler fra danske Softline  

til ditt bibliotek. Mykt, ungt og med gnistrende farger. 
Du finner de på www.bseurobib.no  

–  ditt bibliotekvarehus.
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F
O

TO
: I

. S
K

R
U

D
L

A
N

D

LEDIG STILLING I TIME KOMMUNE

Omsorgsavlastar
Barneverntenesta i Time søkjer etter ein person som 
kan hjelpa ein aleineforelder med litt følging og 
oppfølging av eit barn (ca. 14 t i veka). 

Søknadsfrist 19.10.11. For fullstendig utlysing og 
søknad, sjå www.time.kommune.no. 

www.time.kommune.no

Sanningi er sterk,
og ho vil vinna.
 Arne Garborg

Biblioteksjef 
i Time kommune
Time kommune er ein vekstkommune i Stavanger-
regionen med om lag 16 500 innbyggjarar.
Kommunesenteret Bryne er einaste byen i kommunen 
og handels- og skulesenter på Jæren.

Kommunen tok i bruk nytt bibliotek på Bryne 
hausten 2010. Biblioteket er samlokalisert med  
Garborgsenteret som opnar første halvår 2012, og er 
sentralt i kommunen si satsing på kunnskap, kultur og 
mangfald.

Frå 1. januar 2012 er det ledig 100 % stilling som 
biblioteksjef ved Time bibliotek.

Kunnskap og erfaring frå bibliotek- og kulturområdet, 
samt evne til planlegging, samarbeid, service og 
resultatoppnåing blir vektlagt.

Kontaktperson er kommunalsjef Bjørn Meling, 
tlf. 51 77 60 00. 

Søknadsfrist er 15. november 2011. 

Fleire opplysningar om stillinga og elektronisk 

www.time.kommune.no under ”Ledige stillingar”. 
Oppgje arkivnr. 11/2458.

Svar vert gløymde, og svar seg lagar; 
spørsmåli brenn alle dagar.
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Vi sitter på hver vår tue og 
vi liker det. Vi styrer med 
vårt og vi liker det. Vi vil 

sysle med vårt. På den måten vi 
ønsker å sysle med vårt. Det 
skaper samhold. Det skaper 
trygghet. Det vi ikke liker er 
innblanding. Hvem liker inn-
blanding?
 Jeg bor i provinsen. For 
hundre og femti år siden gikk vi i 
høygaffeltog mot at kong Karl IV 
ville koble oss til en veg. Hva 
skulle vi med veg? Vi hadde det 
bra. Vi satt i hver vår grend og vi 
likte det. Vi styrte med vårt og vi 
likte det. Det skapte samhold. 
Det skapte trygghet.
 En veg kunne bli brukt av 
folk vi ikke kjente. Folk vi ikke 
likte. Fremmede som ville lage 
rot. Som ville ødelegge. Samhol-
det. Tryggheten. Fremmede som 
kunne si at vi gjorde ting dumt. 

At vi burde forandre oss. Hvem 
liker å gjøre ting dumt? Hvem 
liker å forandre seg? Hvem liker 
fremmede som tenker noe vi ikke 
har tenkt? Få. Veldig få.
 Vi liker ikke dårlige budsjet-
ter. Hvem liker dårlige budsjet-
ter? Dårlige budsjetter setter 
rammer vi ikke liker. Rammer 
som betyr færre åpningstimer 
enn vi ønsker. Færre bøker, færre 
arrangementer, færre besøk, 
færre utlån, færre venner. Hvem 
liker å få færre venner? Jeg, 
noen, kanskje mange, syntes det 
er greit med få venner.  En 
håndfull gode er nok. Men det 
tar seg ikke ut på facebook eller 
KOSTRA. Derfor ønsker mange, 
noen, jeg, å holde oss unna 
fremmede som opererer med 
målbare tall på venner, besøk og 
utlån. Vi liker det ikke.
 For vi vil sitte på hvert vårt  

bibliotek og styre og sysle med 
vårt. På den måten vi liker å styre 
og sysle med vårt. Hundre og femti 
år etter høygaffeltoget. Det er det 
ikke mange som kan. Vi kan.
 Fremmede som hevder at ting 
må forandres i vårt vesen, skaper 
utrygghet. Da griper vi til trygge 
våpen. Vi griper til kommunens 
brukerundersøkelse. Vi griper 
Vetle Lid Larsen. Vi griper til 
våpen som sikrer at alt blir som 
det alltid, nesten, har vært.
 Og hvis fremmede fortsatt 
hevder at ting må forandres i 
vårt vesen, da griper vi til vårt 
sterkeste våpen; vi griper til 
taushet.
 For vi vil ha fred. For vi gjør 
vårt beste. For vi vil det beste. Ut 
fra de rammene vi har. For 
mange, for noen, for få.

– Øystein Stabell

Om vår 
stand 

V
i er så populære at vi 

nærmest drukner i drift. 

Med en slik hverdag er 

det ikke enkelt å ta seg tid til re-

fleksjon eller faglig samtale. Men 

er refleksjon over bibliotekfaglig 

praksis noe som bare kan drop-

pes? Hva blir konsekvensen der-

som vi lar være å ha faglige sam-

taler om bibliotekfaget?

 Vi tror bibliotekarene har 

kompetanser som kan være sen-

trale framover. Det krever at bi-

bliotekarene blir mer bevisste på 

hva de er gode til – og det kan 

best skje ved at en bruker mer tid 

på refleksjon bibliotekarer i mel-

lom. Faglige diskusjoner gir oss 

mulighet til å drive kontinuerlig 

utvikling, endring og evaluering 

av egen praksis. 

 Bakgrunnen for denne artik-

kelen er å utfordre til flere faglige 

samtaler i bibliotekene, for at bi-

bliotekarene skal utvikle økt be-

vissthet om hvilke bibliotekaris-

ke kompetanser som er særlig 

viktige og nyttige framover.

Hvorfor reflektere? Vi er opp-

tatt av at vi må øve oss på å ha en 

spørrende holdning til alle små 

og store gjøremål i biblioteket. 

Jobber vi smart nok? Er denne 

oppgaven nødvendig? Hvis den 

er nødvendig, kan den løses mer 

effektivt? Møter vi brukeren på 

en tilfredsstillende måte? 

 Vi trenger arenaer for å tenke 

nytt om eksisterende tjenester. 

Noen av de eksisterende trenger 

kanskje å endre form, eller det er 

behov for å legge til rette for nye 

tilbud.

Fargen på pensumtapen... 

Mye i et bibliotek er avhengig av 

nøyaktighet og høyt detaljnivå. 

Det kan hende det kan blokkere 

for at vi klarer å løfte blikket nok 

til å holde de overordnede disku-

sjonene i gang. Vår erfaring er at 

vi som jobber i bibliotek har en 

tendens til å bli intenst engasjert 

i detaljdiskusjoner som kanskje 

ikke er så viktige når det kom-

mer til stykket.

 Får brukerne våre bedre ser-

vice av at vi bruker mye tid på å 

diskutere utseendet på merketa-

pe for krim eller pensumbøker 

eller at vi irriterer oss over at det 

blir rotete når studenter flytter 

på møblene?

 Vi må være bevisste på hvilke 

valg og faglige diskusjoner som 

faktisk har betydning for bru-

kerne. La oss se på noen eksem-

pler på arenaer for refleksjon i 

bibliotekene, og noen tanker om 

hvilke forutsetninger som skal til 

for at de lar seg gjennomføre.

Lese og diskutere. Fenomenet 

“journal club” blir brukt innen 

mange forskjellige fagområder. 

Ideen er enkelt forklart at en 

gruppe mennesker samles jevnlig 

for å diskutere aktuell forskning 

innen sitt felt.

 I biblioteket kan en slik faglig 

samtale organiseres på forskjelli-

ge måter: Det kan være et forum 

for de som har lyst, eller et obli-

gatorisk forum. Alle kan lese 

samme fagartikkel på forhånd, 

eller en av deltakerne kan pre-

sentere aktuell forskning for de 

andre. Man kan også legge det 

opp bredere. For eksempel ved at 

flere orienterer seg innen fors-

kning om samme felt som ut-

gangspunkt for felles diskusjon. 

Et eksempel på felles utgangs-

punkt kan være at et bibliotek 

ønsker å finne ut hvordan en kan 

bruke sosiale medier i veiledning.

 Hovedpoenget ved et slikt til-

tak vil være å heve blikket, få nye 

innspill og innfallsvinkler til egen 

etablert praksis. 

Faren ved 

å være populær

Skal bæreposer være gratis, eller skal de koste en krone? Skal vi låne ut 

bøker til folk som har glemt lånekortet? For noen i bibliotekene oppfattes 

dette kanskje som prinsipielle spørsmål, men vår påstand er at hvis slike 

diskusjoner får ta for mye av oppmerksomheten internt, kan de blokkere for 

for den faglige refeksjonen. Prinsipielle, faglige diskusjoner risikerer å 

drukne i bagateller.

M
e

n
in

g
e

r
A

v
 A

n
e

tt
 K

o
ls

ta
d

, 
H

e
id

i 
K

ri
s

ti
n

 O
ls

e
n

 o
g

 J
a

n
n

ic
k

e
 

R
ø

g
le

r,
 a

ll
e

 s
ti

p
e

n
d

ia
te

r 
p

å
 1

. 
b

ib
li

o
te

k
a

r-

p
ro

g
ra

m
m

e
t 

v
e

d
 H

ø
g

s
k

o
le

n
 i

 O
s

lo
 o

g
 A

k
e

rs
h

u
s

                   1
4           4 / 2011           Bok og Bibliotek

Arenaer for faglige diskusjo-

ner og refleksjon – et leder-

ansvar. Det finnes også andre 

arenaer for refleksjon. Faglige 

samtaler foregår ofte i uformelle 

sammenhenger. Det kan være i 

lunsjpausen, i en skrankevakt, 

mellom hyllene, på kontor, i gan-

gen eller kanskje i en blogg.

 Rom for og inspirasjon til re-

fleksjon og faglig utvikling er i 

stor grad et lederansvar. Selvsagt 

har alle ansvar for egen jobb og 

at den utføres på best mulig 

måte. Men i bunn og grunn er 

det lederens ansvar å skape det 

rommet som skal til for at reflek-

sjon blir mulig. Uten ledelsens 

engasjement og vilje til å gå for-

an som et godt eksempel, vil det 

være vanskelig å opprettholde 

fokuset og prioritere den faglige 

samtalen.

 For å kunne reflektere over 

egen virksomhet trenger vi gode 

eksempler, som situasjoner eller 

sammenhenger, som kan brukes 

til et omdreiningspunkt for en 

faglig diskusjon. Nedenfor kom-

mer en liten eksempelsamling.

E-læringskurset 23 ting om 

2.0. Siden 2008 har nærmere 

1000 gjennomført dette kurset el-

ler varianter av det for å lære seg 

å bruke de mest sentrale sosiale 

medier. Etter gjennomgang av 

hvert enkelt verktøy, skulle kurs-

deltagerne reflektere over det de 

hadde erfart på egen blogg. Gjaldt 

det Facebook, skulle man skrive 

nærmere om tjenesten og reflek-

tere over hva Facebook kan bru-

kes til både i arbeid og privat. 

Deltagerne kommenterte også 

innleggene på hverandres blogger 

slik at den faglige samtalen ble 

spredt på en rekke blogger.

Kollegarespons. Denne ideen 

er hentet fra Copenhagen Busi-

ness School: En gruppe på tre-fi-

re bibliotekarer tar for seg en 

oppgave som studenter har job-

ba med. Bibliotekarene jobber 

sammen om litteratursøk til opp-

gaven, og får på den måten både 

diskusjoner rundt hvordan stu-

denten kan hjelpes effektivt, 

samtidig som de kan øve seg i 

bruk av databasene for å heve 

egen kompetanse.

 Læringssenteret ved Høgsko-

len i Oslo og Akershus har brukt 

“kollegarespons” på undervis-

ning. Bibliotekaren som skal un-

dervise har invitert en kollega til 

å gi konstruktiv kritikk. Det kan 

være ønske om respons på inn-

hold, men også spesielt fokus på 

formidlings- eller veiledningsme-

toder. Responsen blir brukt til å 

forbedre kvaliteten.

Ukens utfordring! I en periode 

settes det spesielt fokus på bibli-

otekets veiledningspunkt. Hver 

uke gis alle som har vakt en 

God service.

Får brukerne våre 

bedre service av 

at vi bruker mye 

tid på å diskutere 

utseendet på 

merketape for 

krim eller 

pensumbøker 

eller at vi irriterer 

oss over at det 

blir rotete når 

studenter flytter 

på møblene?

(Illustrasjonsfoto:

Trond Isaksen)

Bok og Bibliotek           4 / 2011           15
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